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Je wandelt door de wereld. Je bent niet alleen.  

Andere mensen wandelen met je mee. 

Soms een heel eind, soms maar een klein stukje,  

soms je hele leven. 

Ze geven je hand of een duwtje in de rug. 

Jullie spelen samen, praten samen, werken samen, … 

Jullie maken plezier en ruzie en een heleboel herinneringen. 

 

Je bent op weg. Andere mensen zien jou. 

Ze willen weten wie je bent. Ze hebben woorden voor je. 
 

NIEUWSBRIEF  
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Ons schoolleven in deze Corona-tijd? 

 
De eerste 2 schoolmaanden zijn achter de rug.  

We zijn heel blij dat onze leerkrachten tot hiertoe coronavrij 

zijn gebleven of niet in quarantaine hoefden te gaan!  

Ze dragen hun mondmasker of gezichtscherm op de 

plaatsen waar het nodig is. 

We blijven elke dag werk maken van een zo veilig mogelijke schoolomgeving, 

waarbij we proberen het risico op besmetting maximaal in te dijken; ook in code 

oranje. 

 

We willen de vraag herhalen:  

Voorzie warme kledij voor je kinderen, liefst in laagjes. 

Ramen en deuren blijven zoveel mogelijk openstaan, ook in deze koudere 

periode. Er wordt zoveel mogelijk verse lucht aangevoerd en vervuilde lucht 

afgevoerd. 

 

BRENGEN EN OPHALEN VAN DE KINDEREN: 

Op de Brasschaatsteenweg loopt alles goed en hoeven we geen aanpassingen 

te doen. Op Achterbroeksteenweg moeten we verstrengen en gelden de 

volgende richtlijnen: 

 Het brengen blijft zoals afgesproken en daar willen we nog strenger op 

toezien: enkel afzetten aan de schoolpoort! 

 Bij het ophalen van de kinderen verwachten we dat alle ouders via de 

poort aan de Achterbroeksteenweg de speelplaats betreden. Zij passeren 

dan de leerjaren 1, 2 en 3 en vervolgens de kleuterschool. Het 

schoolterrein wordt dan langs achter verlaten. Er geldt dus een 

éénrichtingsverkeer. Wij vragen om ruim 3 à 4 m van de schoolgevel te 

blijven. Wij hopen dat het ophalen gespreid kan gebeuren, tot een 

kwartier na schooltijd. 

Omdat het tuinpad  aan de kleuterschool geen 1,5m afstand kan 

garanderen EN om te vermijden dat ouders op 2 plaatsen de kinderen 

moeten ophalen, gebruiken we voorlopig de tuinpoort nog niet. 

Gelieve afstand te houden bij het verlaten aan de achterpoort!  

Het is wenselijk en dit zowel op Brasschaatsteenweg als Achterbroeksteenweg 

de kinderen door één persoon te laten ophalen. 

 

Enkel op deze manier vermijden we kruisend verkeer en dat mensen dicht bij 

elkaar moeten staan wegens plaatsgebrek.  

We zullen er als team op toezien dat iedereen een mondmasker draagt, de 

nodige afstand bewaart en niet op de speelplaats blijft staan praten.  

 



Bij het ophalen is er geen mogelijkheid om de leerkracht te spreken en ook 

oudercontacten zullen digitaal worden georganiseerd.  

Gesprekken kunnen via mail of telefonisch aangevraagd worden. 

 

HET DEPARTEMENT heeft besloten dat de herfstvakantie zal verlengd worden: alle 

scholen - basis-, secundair-, deeltijds kunst- en volwassenenonderwijs - maken de 

brug naar 11 november en openen opnieuw op donderdag 12 november tot de 

kerstvakantie. Dat besluit komt er op basis van een nieuw advies dat de 

virologen  hebben overgemaakt aan de minister. 

Een verlengde herfstvakantie in het onderwijs biedt virologische voordelen. 

 

Enkel onze leerlingen van de 3de graad vullen deze week hun agenda al in voor 

de week van 9 november. Zij doorlopen in die week thuis nog wat werk  zodat ze 

zelfstandig hun tijd gebruiken om in te oefenen. De concrete info staat in hun 

agenda. 

 
Ook met essentiële derden worden er afspraken gemaakt:  dit zijn externe 

medewerkers die essentieel zijn voor een goede werking van de school. 

Essentiële derden krijgen in elke fase toegang tot de school voor de taken die ze 

moeten uitvoeren en niet eenvoudig op afstand kunnen. Essentiële derden 

leven alle veiligheidsmaatregelen na die gelden voor de volledige samenleving. 

Voorbeelden van essentiële derden zijn: 

CLB , ondersteuners, pedagogische begeleiding, nascholers, -leraren in 

opleiding, vrijwilligers (bv. leesouders), verpleegkundigen, externe diensten voor 

preventie en bescherming op het werk, ondersteuningsnetwerken, 

onderhoudsfirma’s, onderwijsinspectie, therapeuten, …... 

Nu reeds zijn sommige bezoeken al ingeperkt en gebeuren gesprekken online.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Belangrijke data voor volgend schooljaar : 

-dinsdag 17 november 2020: informatieve ouderavond gaat NIET door. 

-omdat onze kerstmarkt met wandeling niet doorgaat op 12/12 werken we een 

kerstwandeling uit die elk gezin kan maken in de kerstvakantie.  

-vrijdag 12 februari: carnavalsdag 

-donderdag 11 maart: kleuters naar de binnenspeeltuin 

-dinsdag 30 maart: lagere school: Kids in town: Antwerpen 

-dinsdag 11 mei: eerste graad naar Planckendael 

-van 4 tot en met 7 mei kasteelklassen 

-zondag 9 mei: Eerste Communie 

-zaterdag 15 mei: Vormsel 

-vrijdag 4 juni: 3de lj reist naar Bokrijk 

-FAMILIEDAG 6 juni 2021  

-donderdag 10 juni: Techniekdag voor 3-4-5de lj 

-dinsdag 29 juni: sportdag voor de ganse school 

-dinsdag 29 juni: receptie schoolverlaters 

 

Vrije schooldagen van september tot en met juni voor schooljaar 2020-2021: 

-woensdag 27 januari 2021 – woensdag 28 april 2021: pedagogische studiedag 

-vrijdag 12 maart 2021: facultatieve verlofdag 

-herfstvakantie van maandag 2 november tot en met zondag 8 november ‘20 

-woensdag 11 november: Wapenstilstand 

-kerstvakantie van maandag 21 december tot en met zondag 3 januari ‘21 

-krokusvakantie van maandag 15 februari tot en met zondag 21 februari ‘21 

-paasvakantie van maandag 5 tot en met zondag 18 april 2021 

-donderdag 13 mei O.H.Hemelvaart en vrijdag 14 mei als brugdag 

-Pinkstermaandag: 24 mei 2021 

 

Instapmomenten schooljaar 2019-2020 

Voor de kleuters die instappen na de kerstvakantie op 4 januari ‘21 

 Op woensdag 16 december van 8.45u tot 9.45u 

Voor de kleuters die instappen op vrijdag 1 februari ‘19     

 Op dinsdag 26 januari van 8.45u tot 9.45u 

Voor de kleuters die instappen na de krokusvakantie op 22 februari ‘21 

 Op woensdag 10 februari van 8.45u tot 9.45u 

Voor de kleuters die instappen na de paasvakantie op 19 april ‘21 

 Op woensdag 31 maart van 8.45u tot 9.45u 

Voor de kleuters die instappen op 17 mei ‘21 

 Op woensdag 12 mei van 8.45u tot 9.45u 

 

 

Een blik op de volgende maanden 



 

 

 

 

 

WIST JE DAT…………… 

- dat we heel blij zijn met het resultaat van onze wafel-chocoladeverkoop: 

onze kinderen hebben 1279 dozen verkocht en verdienen een halve 

schooldag om iets leuks te plannen met de klasgroep! 

- dat de politiecontrole van de fietsen heel vlot verlopen is: 

         
 

- dat in november de voorleesweek van start gaat van 21-29/11. Onder het 

motto ‘Lezers maak je samen’ zetten we dit jaar in op 

ouderbetrokkenheid. Ouders zijn immers cruciaal voor de leesopvoeding 

van een kind: hun invloed is het grootst, zo blijkt uit onderzoek. Maar ze 

staan er niet alleen voor. Een heel netwerk rondom hen kan hen 

ondersteunen in die taak: kinderbegeleiders, bibmedewerkers, 

leerkrachten...    Want lezers, die creëer je samen. 

- dat we op zoek zijn naar strips en boeken voor in onze refter. Wie kan er 

thuis nog iets missen en wil dit schenken aan onze school? 

- de kinderen van 4-5-6 zijn jullie zeer dankbaar! 

 

 

 

 
-De kinderen en juffen van het 2de en 3de leerjaar bedanken de mama van het 

derde leerjaar die een knutselles heeft geleid. De kinderen hebben ervan 

genoten om met herfstmaterialen aan de slag te gaan. Ook het 

aquarelschilderen was een leuke ervaring! 

-Aan de vele gezinnen die onze school steunen door wafels en/of chocolade te 

kopen. 

-Aan de schenkers van extra handzeep voor onze school. 

 

WIST JE DATJES 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

zo 1 Allerheiligen 

ma 2 Allerzielen 

Start herfstvakantie 

di 3  

wo 4  

do 5  

vr 6  

za 7  

zo 8  

ma 9 GEEN SCHOOL: Verlengde herfstvakantie 

Afhalen wafels-chocolade (na telefonische afspraak of via mail) 

di10 GEEN SCHOOL: verlengde herfstvakantie 

Afhalen wafels-chocolade (na telefonische afspraak of via mail) 

wo 11 Wapenstilstand – Iedereen vrijaf! 

do 12 Luizencontrole 

Afhalen wafels-chocolade (op afspraak) 

vr 13 Vaccinaties 1ste en 5de lj 

za14  

zo 15  

ma 16  

di 17 Zwemmen (ONDER VOORBEHOUD) 

Sport en spel 2-1-3 

19u schoolbestuur 

wo 18  

do 19  

vr 20  

za 21 Start voorleesweek 

zo 22  

ma 23  

di 24 Stagedag 6de lj 

wo 25  

do 26  

vr 27  

za 28  
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zo 29 Eerste zondag van de advent 

ma 30  

  
 

 

 

 


