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NIEUWSBRIEF  NOVEMBER 2021 

 
Na hopelijk een deugddoend weekje vakantie starten we op 8 november terug op. 
Vermoedelijk zal je reeds in het nieuws vernomen hebben dat we in het 

basisonderwijs opnieuw met verstrengde Corona-maatregelen aan de slag gaan. 
Wat betekent dit concreet voor de kinderen en voor jullie als ouders? 

 
- De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar dragen binnen terug een 

mondmasker (bij het binnenkomen en als ze rondlopen in de klas, op het 

moment dat zij op hun plaats zitten, mag het mondmasker afgezet worden) 
Mogen we vragen om steeds een reservemasker mee te geven in een doosje of 

afgesloten zakje? 
- De oudercontacten gaan online door, wel op de reeds doorgegeven data, zie 

brief. 

- Vanaf 8 november vragen we om (opnieuw) een mondmasker (en een 
fluohesje) te dragen aan de schoolpoort en op de speelplaats. 

- We blijven de klassen goed verluchten, ook tijdens de lesmomenten. Zorgen 
jullie voor een warme trui, ook voor in de klas? 

- De boekenbeurs (was gepland op maandag 15 november) kan jammer genoeg 

niet doorgaan. We proberen dit op een later moment dit schooljaar toch nog te 
organiseren. 

 
Vanaf 8 november testen we in samenwerking met de gemeente met een 
proefopstelling aan de blauwe poort in de Schoolstraat uit. We zoeken in samenspraak 

met ouders en de verantwoordelijke van de gemeente naar een veilige 
schoolomgeving. Suggesties en opmerkingen hierover zijn welkom bij de directie. 

 

 
Ma 01/11-07/11: HERFSTVAKANTIE  
 

Ma 08  -Welkom aan onze nieuwe kleutertjes! 
  -Tuinproject met meester Tim voor het 1ste leerjaar. 
 

Di 09  -Het 2de, 3de, 4de en 5de leerjaar gaat zwemmen. 
   

Wo 10 -Het 1ste leerjaar gaat zwemmen. 
 
Do 11 -Wapenstilstand: vrijaf  

 
Vr 12  -Geen brugdag! 

 
Ma 15  -Vandaag, morgen en overmorgen gaan de oudercontacten (online) door  

                    (lees brief). 
  -Tuinproject met meester Tim voor het 5de leerjaar. 
  -20.30 uur: Ouderraad (online) 

 
Di 16  -Het 4de leerjaar gaat trampoline springen te Mechelen. 

  -Directievergadering te Vorselaar 
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Wo 17 -PEDAGOGISCHE STUDIEDAG.  
De kinderen blijven thuis. 

 

Do 18  -De lagere school gaat naar de bib. 
  -Het 3de leerjaar gaat trampoline springen. 

 
Vr 19  -Het 5de leerjaar gaat trampoline springen. 
  -College van de Negensprong (directie) 

 
Za 20 -Voorleesweek tot 28 november!  

 
Ma 22  -De oudste kleuters gaan naar de bib. 

-Het 2de leerjaar gaat trampoline springen. 
-Tuinproject met meester Tim voor het 6de leerjaar. 
-Wij krijgen bezoek van de harmonie! 

 
Di 23  -Het 2de, 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar gaat zwemmen. 

  -Het 6de leerjaar gaat trampoline springen. 
  -Juf Shana gaat op navorming 
  -16.00 uur: Personeelsvergadering 

 
Wo 24 -Het 1ste leerjaar gaat zwemmen te Mechelen. 

 
Do 25  -Het 1ste leerjaar gaat naar het trampolinepark. 
 

Vr 26  -Leerlingenraad 
 

Ma 29  -Tuinproject met juf Christel voor het 3de leerjaar. 
  -Zangstonde: we oefenen voor de komst van de Sint. 
 

 
                                                                                       

WEETJES 

 

Afwezigheid doktersbezoek (b.v. tandarts)  
Een tandartsbezoek of ander doktersbezoek kan vaak niet anders dan tijdens de 

schooluren. Deze korte afwezigheid wordt steeds gewettigd door een doktersattest. 
Breng je je kind terug naar school na het doktersbezoek? Zo mist hij/zij minimaal de 
lessen. 

 
Verloren voorwerpen 

We verzamelen … Eenmaal per week kan je de verloren voorwerpen nakijken na 
schooltijd (in het Sloepje). Vergeet niet om dit na te kijken. Telkens na een 
schoolvakantie schenken we de verloren voorwerpen aan een organisatie.  

 


