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NIEUWSBRIEF  NOVEMBER 2020 

Code oranje, lees de weetjes! 
 
Ma 02/11-11/11: HERFSTVAKANTIE en WAPENSTILSTAND 
 

Do 12  -Vanaf vandaag draagt iedereen zijn fluo-hesje. Fietsers 
                    dragen ook een helm! 
 

  -Welkom aan onze nieuwe kleutertjes! 
  -Meester Tim komt terug.  Juf Femke gaat naar de Wingerd in Reet. 

                    Hartelijk dank voor de goede samenwerking. 
    -Juf Ilse gaat op nascholing. 
 

Vr 13  -Medisch onderzoek voor het 1ste leerjaar in de school. 
  -Het 5de leerjaar krijgt een spuitje. 

  -Juf Jolien, juf Lynn en juf Camille gaan op nascholing. 
  -Vergadering College van Directeurs. 
   

Ma 16  -Stagiair in K4-5C. 
  -Tuinproject met meester Tim voor het 2de leerjaar. 

  -Deze week gaan de digitale oudercontacten door, lees de weetjes 
  -20.30 uur: Ouderraad 
 

Di 17  -Directeursvergadering (digitaal) te Vorselaar.  
   

woensdag: fruitdag – woensdag: fruitdag – woensdag: fruitdag – woensdag: fruitdag 

 

Vr 20  -Internationale Dag van de Rechten van het Kind. 
 

Za 21  -Voorleesweek t.e.m. 29 november. 
 
Ma 23  -Het 2de leerjaar gaat zwemmen. 

  -Tuinproject met meester Tim voor het 1ste leerjaar. 
  -16.00 uur: Personeelsvergadering. 

 
Di 24  -Zwemmen voor het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar.  
   

woensdag: fruitdag – woensdag: fruitdag – woensdag: fruitdag – woensdag: fruitdag 

 
Wo 25 -PEDAGOGISCHE STUDIEDAG: DE KINDEREN BLIJVEN THUIS EN DE 
                   JUFFEN EN MEESTERS KOMEN NAAR SCHOOL.    

  
Do 26  -Vandaag en morgen komt er een stagiaire in K4-5B.  

 
Ma 30  -Stagiair in K4-5C t.e.m. 11/12 
   

   
                                                                                           ZOZ 
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WEETJES 
 

CODE ORANJE 
Na de herfstvakantie schakelen we over naar code oranje.  Er verandert niet erg veel 

in onze werking. 
Wat blijft hetzelfde? 

- Aan de ouders: de vraag om mondmaskers te dragen in de nabije omgeving 
van de school en voldoende afstand te houden. 

- De handhygiëne, het verluchten van de klassen (denk aan een warm truitje!), 

de verschillende ingangen van de school, het afhalen van de leerlingen na 
schooltijd.  

Wat zal anders zijn? 
- De oudercontacten (week 16 november) zullen digitaal verlopen.  Enkel in 

uitzonderlijke gevallen mogen we nog oudercontacten op school organiseren.  

De leerkrachten zullen zelf contact opnemen om een dag en uur af te spreken. 
- We mogen niet meer op uitstap.  Enkel het zwemmen is nog toegelaten. 

- We kunnen de kleedkamers bij de turnzaal niet gebruiken.  De leerlingen van 
het 1ste en het 2de leerjaar komen op hun turndagen in sportieve kledij naar 
school.  De leerlingen vanaf het 3de leerjaar kleden zich om in de klassen 

(gescheiden voor jongens en meisjes). 
 

We werken samen aan een gezonde school! 
Bij vragen (mogelijke besmettingen, positieve testen, bezorgdheden in verband met 
Covid-19) contacteer je best de directie: directeur@sleutelhof.be of 0499 999554. 

 
FLUO-HESJE EN HELM 

De donkere dagen komen eraan! Tussen de herfst- en de paasvakantie verwachten 
wij dat ALLE leerlingen een fluo-hesje dragen.  Voor de fietsers: vanaf nu verwachten 
we dat je ook een helm draagt. Je zal zien dat deze campagne meer kan opleveren 

dan alleen maar veiligheid. 
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