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NIEUWSBRIEF OKTOBER 2020 
 
Do 01  -Juf Ilse, juf Marva en juf Camille gaan op nascholing. 
  -Directie overleg gemeente Rumst. 
     

Vr 02  -Startdag kwartiermakers: juf Shana en juf Veerle gaan op nascholing. 
  -De directie gaat op nascholing. 
 
Ma 05  -FACULTATIEVE VRIJE DAG, geen school 
  -Dag van de leerkracht 
   

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

 
Di 06  -De stagiaires voor dit schooljaar maken kennis met Sleutelhof. 
 
Do 08  -De lagere school gaat naar de bib (uitgezonderd het 1ste leerjaar). 

  -Bezoek van de heer Peter Pittevils, onze nieuwe afgevaardigde bestuurder van het 
                        schoolbestuur. 
 
Vr 09  -Startviering.  Spijtig genoeg mogen we de ouders niet uitnodigen. 

   
Za 10  -Eindelijk…… eerste communie.  Proficiat! 
 

Ma 12  -Juf Ilse gaat op nascholing. 
  -Het 2de leerjaar gaat zwemmen te Mechelen. 
  -Tuinproject met juf Christel voor het 5de leerjaar. 
 
Di 13 -Zwemmen voor het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar te Kontich 
  

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

 
Wo 14 -Juf Hilde gaat op nascholing. 
 -Directie overleg gemeente Rumst. 
   

Do 15  -16.00 uur: Personeelsvergadering voor de kleuterschool en de eerste graad van de 
                       lagere school. 
  -20.00 uur: Info-avond: Pesten en cyberpesten (door Gie Deboutte, pestexpert in 
                       Vlaanderen) in samenwerking met de Ouderraad (gaat door in de Sint-Pieterkerk). 
  Sterk aanbevolen voor de ouders van de leerlingen van de tweede en derde graad! 
                     
Vr 16  -Juf Shana en juf Veerle gaan op nascholing. 

  -Vergadering college directeurs de Negensprong.  
 
Ma 19 -De 5- jarige kleuters bezoeken de bib. 
 -Tuinproject met juf Christel voor het 5de  leerjaar. 
 -20.30 uur: Ouderraad. 
      

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

 

Wo 21  -PEDAGOGISCHE STUDIEDAG.  De kinderen hebben vrijaf, de juffen en meesters 
                        komen naar school. 
 

Vr 23  -Dag van de jeugdbeweging.  Kom jij ook in uniform naar school?  
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Ma 26  -Het 2de leerjaar gaat zwemmen te Mechelen. 

  -Tuinproject met juf Christel voor het 4de leerjaar. 
  
Di 27  -Het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar gaan zwemmen.  
      

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

 
 
Do 29  -Introductiebezoek BIB voor het 1ste leerjaar. 
  -Juf Ilse gaat op nascholing. 
  -Professionele leergemeenschap kleuterschool voor juf Sofie, juf Marva en de  
                       directeur. 

 
Vr 30  -Herfstrapport 
  -Juf Ilse en juf Hilde gaan op nascholing.   

 
02/11 – 08/11: HERFSTVAKANTIE 
 

WEETJES: 
 

-FOTO’S KLASBLOG 

Vanaf 1 oktober staan de foto’s op de klasblog afgeschermd.  Je vult eerst het wachtwoord in: 
hetsleutelhofopslot en je kan dan de foto’s bekijken. 
 

-FLUO-HESJE EN HELM 
De donkere dagen komen eraan! Vanaf maandag 9 november t.e.m. de Paasvakantie verwachten 
wij dat ALLE leerlingen een fluo hesje dragen.  De nieuwe leerlingen krijgen in de loop van deze 
maand hun fluo hesje.  Als je je fluo hesje niet meer vindt, kan je een nieuw hesje aankopen op 

het secretariaat (wordt verrekend via de schoolrekening).    
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. 

 
-BELANGRIJK: DE VERSCHILLENDE COMMUNICATIEKANALEN 
- Wij willen jullie vragen om na te kijken of Gimme (www.gimme.be) goed is ingesteld.  Zie 

handleiding in bijlage.  Je schrijft je best in voor volgende kanalen: schoolorganisatie, de klas(sen) 
van je kind(eren), de ouderraad (indien gewenst). 
- Website van de school: sleutelhof.be 
- Whatsapp-groep Sleutelhof info: vooral bedoeld voor crisiscommunicatie naar alle ouders  
- Wie contacteer je voor? 
 - De directie (directeur@sleutelhof.be of via gsm: 0499 999554) 
  -Covid-19 (als binnen het gezin een persoon positief test voor Covid-19, als je 

    kind in nauw contact geweest is met een persoon die positief getest heeft, 
    als je kind zelf getest wordt). 

  -Om toelating te vragen bij veelvuldige afwezigheden: bezoeken aan kine, logo, 
    tandarts, … 
 - De leerkracht van je kind (naam + voornaam leerkracht@sleutelhof.be) 
  -Voor alle andere vragen of bezorgdheden 
 -Secretariaat (secretariaat@sleutelhof.be)  

  -Afwezigheden ziekte: graag verwittigen voor 09.00 uur) 
  -Vragen bij schoolrekeningen 
  -Aankopen van nieuw fluo hesje, turn t-shirt 
 
-OP TIJD NAAR SCHOOL 
Mogen we nogmaals uitdrukkelijk vragen op op tijd op school te zijn! 

 
 
 

 

 
 
 

http://www.gimme.be/
mailto:leerkracht@sleutelhof.be
mailto:secretariaat@sleutelhof.be

