Wil je weten wat er deze week gebeurd is?
Benieuwd naar de volgende activiteiten?
Lees dan ...

Editie 8 : donderdag 22 oktober 2020

Beste ouders,
De coronabesmettingen zitten weer in stijgende lijn.
Daardoor worden de coronamaatregelen ook voor de
scholen aangepast. Zoals je via de media al wel hebt
vernomen hebt, schakelt het onderwijs na de
herfstvakantie over naar ‘code oranje’!
Geen nood: De kleuters en leerlingen van het lager
blijven gewoon naar school komen.
Wat verandert er voor jullie en je kind(eren)?
De extra-murosactiviteiten zoals toneel, schaatsen,
leeruitstappen gaan niet meer door. Uitzondering: De
zwemlessen kunnen doorgaan.
De aanwezigheid van ouders op school moet vermeden
worden. Oudercontacten moeten digitaal georganiseerd
worden.
Het dragen van een mondmasker en het naleven van de
social distancing ( 1,5 meter) blijft erg belangrijk.
Respecteer deze afspraken ook bij het brengen en
afhalen van de kinderen! Neem ook aan de poort
voldoende afstand van elkaar en blijf daar niet onnodig
staan!
Verwittig steeds de school indien er bij iemand van je
gezin een positieve test is afgenomen. We zullen dan
steeds contact opnemen met de Clb-arts, waarna we

jullie informeren over de stappen die de school
eventueel moet ondernemen!
Hopelijk krijgen we deze opflakkering weer snel onder
controle en blijven we met zijn allen gezond!
Groeten,
meester Luc
Herfstwandeling 3de leerjaar
Maandag 19 oktober, de ideale dag voor een leuke
herfstwandeling. Het bureel regelde vlotjes de
buspasjes. De leerkrachten zochten met de app van de
Lijn even op hoe
laat de bus
passeerde en
hoppakee, wij
konden op weg.
De bus stopte
voor onze school,
ideaal gewoon.
Zeven minuutjes
later konden wij
al afstappen, op
tweehonderd
meter van het
eerste bospaadje
dat was uitgestippeld. De berk, de hulst, de zomereik,

Met opmerkingen [BV1]:

de wintereik, de den,
de varen,… zij
hebben allemaal geen
geheimen meer voor
de kinderen van het
derde. En de natuur
is op zijn mooist, de
herfstkleuren zijn al
prachtig. En het
allerbeste? Het
zonnetje, dat was wel
zeker van de partij.
Na een uurtje
wandelen een eerste
korte onderbreking
voor een slokje water
en een koekje (of fruit natuurlijk) en verder naar de
grote stop, een heuse picknick aan “de zee van
Houthalen”, de zeilplas. Het was zalig toeven op de
kleine steiger in het zonnetje. Wij maakten er ook onze
mooie klasfoto’s.
Na deze tussenstop ging het langs de waterkant
richting Kastanjedreef, maar dat deden we met nog
wat leuke momentjes. De vlonder aan Hoeve Mieneke
was een piepklein beetje eng. Het speeltuintje aan
Hoeve Jan was megaleuk, zeker nu er nog een stukje
bijgebouwd is voor het Megamoeve-pad. En dan de

kastanjedreef in, op zoek naar lekkers… De kastanjes
mochten wat dikker zijn, maar daar gaan wij echt niet
over zeuren. Wij hebben een superleuke bosdag gehad!
Om 5 over 3 nog vlug de bus op en gelijk met de bel op
school. Yes, net te laat om nog huiswerk te krijgen, een
echte topdag dus!
Politie op bezoek!

De kleuters van juf Rebecca en juf Iranka kregen
bezoek van een superlieve agent. Hij legde hen uit dat
de politie er is om ons te helpen en dat we helemaal
niet bang moeten zijn van de politieagenten.

Hij zei ook dat de kinderen in de auto zeker hun gordel
moeten dragen. Kinderen correct beveiligen in de auto
is van levensbelang.
Toch blijkt dat in Vlaanderen nog steeds een probleem.
Maar al te vaak worden kinderen in de wagen op de
verkeerde manier vastgeklikt en in sommige gevallen
zelfs helemaal niet.
Daarom willen we als school ons steentje bijdragen en
dit in de kijker zetten. Voor je vertrekt, zorg ervoor
dat je zoon of dochter veilig vastgeklikt zit!

Doen alsof
In de klas van juf Iranka en juf Rebecca lijkt het wel al
carnaval.
De kleuters werken rond het thema ‘doen alsof’.

Zo mogen ze zich verkleden, schminken en allerlei
manieren bedenken om iedereen te foppen.
We hebben een fopbrief naar onze ouders gestuurd
met een foto waar je ons bijna niet op kan herkennen.
Er zit ook nog confetti bij… sttt….niet verklappen…..

Info
Kleuter
Maandag 26 oktober 2020
- Herfstwandeling in Kelchterhoef: k4/5 en k5
- Herfstwandeling in Kiewit: k4
Maandag 9 november 2020
- Instapdag nieuwe instappers
Lager
Maandag 26 oktober 2020
- Zwemmen: 3a, 3b en 5a
Maandag 9 november 2020
- Zwemmen: 3a, 3b en 5a
Kleuter en lager
Herfstvakantie van 2 tot 8 november 2020
- Er wordt tijdens deze week opvang voorzien.
Indien je kind op een van deze dagen naar de
opvang komt, moet je je kind ten laatste maandag
26 oktober inschrijven bij de opvangjuffen.
Woensdag 11 november 2020
- Wapenstilstand: geen school en geen opvang
Woensdag 9 december 2020
- Pedagogische studiedag: geen school
Er wordt opvang voorzien (op aanvraag)

