
 
 
 
 
 

Beste ouders, liefste kinderen,  
 
   
 
COVID 19 

Helaas is de pandemie nog niet onder controle en dienen we in 
het onderwijs opnieuw maatregelen te nemen. Vanaf 8 november 
dragen leerlingen van het 5e en 6e leerjaar binnen opnieuw een 
mondmasker op school. Als de leerlingen stilzitten in de klas en er is 
voldoende afstand en ventilatie, mag het mondmasker af. Buiten 
kunnen de mondmaskers af, als de leerlingen intense fysieke contacten 
vermijden. 

De kinderen afhalen kan nog steeds zonder mondmasker. De 
aanwezigheid van derden op school wordt zoveel mogelijk beperkt.  
Derden dragen een mondmasker. 
 
 

OUDERCAFE 
 Om mekaar nog eens in levenden lijve te kunnen zien, 
organiseerde het oudercomité donderdag jl. een oudercafé. Heel wat 
ouders gingen op de uitnodiging in en genoten bij een hapje en een 
drankje van de informele gesprekken en de rondleiding door de school. 
Foto’s op de schoolwebsite.  
 

FLUO 
 Van 1 november tot 1 maart is een fluohesje verplicht  wanneer 
we naar school komen. Zo zijn we goed zichtbaar in het verkeer. Niet 
vergeten! 
 
 

MARSEPEIN EN SPECULAAS 
 Dit jaar hebben we niet alleen marsepein, maar ook lekkere 
speculaas in de aanbieding. De bestelbrief werd reeds verspreid. Je 
vindt extra bestelbriefjes op de schoolwebsite. Bestellen kan tot 16 
november.  
 
 
KLASFOTO’S 
 Een deskundige fotografe maakte enige tijd geleden mooie 
foto’s van elke klas. Na de herfstvakantie bieden we ze te koop aan. 
Om papierverspilling tegen te gaan, bieden we de foto’s digitaal aan 
en worden ze pas afgedrukt na bestelling. Direct na de herfstvakantie 
bezorgen we jullie hiervoor een bestelformuliertje. Je kan de foto’s nu 
al bekijken op de schoolwebsite.  
 
1-7 november  Herfstvakantie 
Donderdag 11 november Vrijaf 
Vrijdag 12 november  Vrijaf 
Maandag 15 november Miss Miauw 2,5-/3-jarigen Theater 

De Vliegende Koffer 
Dinsdag 16 november Lampje - Maas Theater en Dans 5de 

en 6de lj. 
Woensdag 17 november Swimmathon 3,4,5,6 
Vrijdag 19 november Zwemmen vlinders, 5, 6 en 3 
Dinsdag 23 november Vergadering oudercomité 
Vrijdag 26 november Zwemmen vlinders, 1, 2 en 4 

 


