
 

Crombeenbrief 
donderdag 17/03/2022 

     Basisschool Crombeen 

        Tentoonstellingslaan 4, Gent 

     09 269 06 43 

       directie@basisschoolcrombeen.be 

      http://basisschoolcrombeen.be/ 

 

 

  

        
  

JOEPIE – corona-maatregelen zijn AANGEPAST 

Maandag 07/03 zijn we gestart in code geel:  
- Mondmaskers hoeven niet meer. 
- Jullie zijn weer hartelijk welkom op school en op de speelplaats. 

 

     

Op woensdag 02/03 begon de vasten. Onze school wil ook een steentje bijdragen aan 

BROEDERLIJK DELEN. 
Dit jaar doen we een actie voor de mensen in Oekraïne. 

We kunnen hen helpen door spullen in te zamelen. 
Kunnen jullie iets van volgende zaken missen? Je mag ze meegeven met je kind en in 

de studio zetten. 
 

Ook de opbrengst van het sober maal geven we graag aan juf Marijke en Andreï die 
dit persoonlijk aan de mensen daar bezorgen. 

Wat verzamelen we? (zie onderaan) 
- Medisch materiaal 
- Voedsel dat lang bewaart 
- Verzorgingsmateriaal voor baby’s 
- Warme kledij 

 

 
 
 
 

 

SCHOOLFEEST 
Op zaterdag 14/05 is er schoolfeest van 14u tot 18u in het thema  

Helden en Schurken 

 
Meer info volgt later 

 
 
 

      

De QR-code naar het Instagram  
van het Crombeen 

 
 01/03: Jeugdboekenmaand met auteurslezingen – volg je mee op Instagram?! 

31/03: Sober maal ten voordele van Oekraïne 
Week van 28/03 lenterapport en oudercontact 
02/04: begin van de paasvakantie 
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MEDISCH MATERIAAL 

Medicatie: paracetamol, antibiotica, zalven, … 
Ontsmettingsmiddel 
Verbanden  
Pleisters 
Medische instrumenten: scharen, pincetten, operatie-instrumenten, … 
 

VOEDSEL DAT LANG BEWAART 

Drinkwater, fruitsap, sojamelk, koemelk, karnemelk, yoghurt, … 
Oploskoffie, thee 
Suiker, zout 
Rijst, pasta, quinoa, tarwe,haver, bulgur, … 
Noten, zaden 
Confituur, choco, smeerkaas 
Peulvruchten (droog of blik): bruine – witte – zwarte bonen, kikkererwten, sojabonen, linzen, … 
Blik: groenten, fruit, vis, soep 
Droog fruit: dadels, vijgen, bananen, .. 
 

VERZORGINGSMATERIAAL VOOR BABY’S 

Luiers, zeep, vochtige doekjes, verzorgende crèmes … 
 

WARME KLEDIJ (het is daar WINTER) 
 
Kledij voor baby’s, kinderen, volwassenen 
Vooral: warme kledij, dikke kousen, thermisch ondergoed, … 
Slaapzakken, dekens, donsdekens, … 
 
 
 


