
Wil je weten wat er deze week gebeurd is? 

Benieuwd naar de volgende activiteiten? 

Lees dan ... 
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Beste ouders, 

 

De overheid heeft besloten om de herfstvakantie 

met 2 dagen te verlengen. De school zal daardoor 

van maandag 2 november tot en met woensdag 11 

november gesloten zijn. Probeer je kinderen zo veel 

mogelijk thuis op te vangen. Opvang bij grootouders 

en bij mensen uit risicogroepen wordt afgeraden om 

te voorkomen dat die in geval van een besmetting 

met Covid-19 ernstig ziek worden. Enkel voor ouders 

die geen opvang vinden, wordt voor deze periode 

opvang voorzien. De opvang wordt georganiseerd 

door de buitenschoolse kinderopvang. Meer info kan 

je verkrijgen bij Sophie Neyt, coördinator 

buitenschoolse kinderopvang:  011 49 23 63 of 

sophieneyt@houthalen-helchteren.be ) 

Kinderen in quarantaine worden niet toegelaten! 

Jullie, ouders, kunnen voor de opvang van je kind op 

9 en 10 november verlof onder de vorm van 

“tijdelijke werkloosheid overmacht corona” 

aanvragen. Dit attest moet je op school laten 

invullen. Op de website www.rva.be kan je hier meer 

over lezen. 

 

Gr, 

Meester Luc 

 

mailto:sophieneyt@houthalen-helchteren.be
http://www.rva.be/


Dierengroepen? Wat zijn ze? Wat doen ze? 

Je hebt je zoon of dochter misschien al wel eens horen 

zeggen ‘Ik ben een olifantje’ of ‘Ik hoor bij de 

konijntjes’ of ‘ Ik zit in het groepje van de hamsters’. 

Hier volgt een beetje meer uitleg over onze 

verschillende dierengroepen en het pestactieplan dat 

daaraan gekoppeld is. 

Elk kind van de lagere school behoort tot een bepaalde 

groep. In totaal zijn er 16 verschillende groepen. Elke 

groep heeft 1 of 2 kapiteins, leerlingen van het 6de 

leerjaar. Ze hebben de leiding over hun dierengroepje 

en tijdens de maandelijkse activiteit. Zo hebben we in 

september samen spelletjes gespeeld. Eenvoudige 

spelletjes zoals ‘zakdoek leggen, Chinese voetbal’, …  
 

 

Wat heeft het pestactieplan daar nu mee te maken? 

Tijdens de opdrachten leren de leden van elke groep 

elkaar beter kennen. We proberen er ook voor te 

zorgen dat de kapiteins tijdens speeltijden een oogje in 

het zeil houden. Indien ze opmerken dat er een lid van 



hun groep buitengesloten wordt of gepest wordt, 

komen ze dit melden aan de leerkrachten. Natuurlijk 

kunnen alle leerlingen zelf naar hun kapitein stappen als 

ze zich buitengesloten voelen, … 

 

Kinderraad. 

Ook dit jaar gaan we verder met de kinderraad. Eind 

september werden de nieuwe leerlingen gekozen door 

hun klasgenoten. Dit zijn ze dan: Hatice-Nur (1a), 

Andreas (1b), Resul(2de ), Lamia (3a), Faysel (3b), 

Benito (4de ), Simone (5a), Jules (5/6), Enes S(6a) 
 

 

 

Info 

Kleuter 

Donderdag 12 november 2020 

- Instapdag nieuwe instappers 


