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De verhalen van de eerste schoolmaand zijn geschreven: 

 

-Verhalen van ontdekking: bij een nieuwe leerkracht in de klas of voor het 

eerst niet meer naar de peutertuin maar naar de kleuterschool. 

 

-Verhalen van vriendschap: blij om iedereen terug te zien en samen te spelen 

en te leren. 

 

-Verhalen van verwondering: de eerste letters en woordjes lezen, met een 

chroombook werken in de klas, een lieve hond ontmoeten in de peuterklas. 

 

-Verhalen vol uitdaging: Sus en Zus hebben elke klas een boek gegeven die in 

de loop van het jaar geschreven wordt. En ook kreeg elke klas van Sus en Zus 

een verhalendobbelsteen 

 

Verhalen vol verrassingen: Hier en daar kan er iets onverwacht gebeuren in 

ons verhaal van dit schooljaar. Het kan leuk of minder leuk zijn. Maar samen 

schrijven we aan een tof avonturenverhaal. 

  

NIEUWSBRIEF  
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Beste ouders, 

 

CORONAMAATREGELEN: 

Wat de mondmaskerplicht betreft, volgt het onderwijs in Vlaanderen de 

regels die vanaf 1 oktober in de brede maatschappij gelden. Dat betekent 

dat leerlingen en onderwijspersoneelsleden geen mondmasker meer hoeven 

te dragen, ook niet in onderling contact of in contact met kinderen. Het staat 

personeelsleden en leerlingen vrij het masker toch te dragen. Het is ook 

raadzaam nog steeds de afstand te bewaren. 

Het wegvallen van de mondmaskerplicht gaat hand in hand met blijvende 

aandacht voor andere voorzorgsmaatregelen. Met name voldoende 

ventilatie blijft essentieel als ‘verdedigingslinie’ om besmetting te voorkomen.  

Voorzie de kinderen van voldoende warme kledij want de ramen en deuren 

blijven zoveel mogelijk open staan! 

De preventieadviseur van onze school kan op basis van de verplichte 

risicoanalyse altijd extra ingrepen opleggen voor bepaalde ruimtes (bv. een 

CO2-meter verplichten, capaciteitsbeperking, alsnog mondmaskerplicht ...).  

 

-Voor leerlingen jonger dan 12 jaar (inclusief kleuters) gelden vanaf 

27 september deze regels voor testing en quarantaine:  

Bij een hoogrisicocontact op school moeten ze een (kindvriendelijke) 

PCR-test afleggen op dag 1 en dag 7. Als het resultaat op dag 1 

negatief is, hoeven zij niet meer in quarantaine te blijven. 

Bij 2 of meer besmettingen binnen een periode van 1 week in een klas 

— en waarbij de transmissie hoogst waarschijnlijk ín de klas heeft 

plaatsgevonden — wordt de volledige groep beschouwd als 

hoogrisicocontact (clusterbesmetting). De groep wordt getest op dag 

1 en dag 7. Bij een negatief testresultaat op dag 1, mogen de 

leerlingen in kwestie meteen uit quarantaine. 

-Voor leerlingen vanaf 12 jaar en personeelsleden geldt een onderscheid 

naar gelang van hun vaccinatiestatus. Zij volgen de regels van de 

maatschappij. 

 

-Volwassenen die onze kinderen ophalen hoeven geen mondmasker meer te 

dragen. Hopelijk moeten we deze beslissing niet herroepen! 

 

DOMICILIERINGSOPDRACHTEN: 

Vanaf dit schooljaar zouden we voor de schoolfacturatie zoveel mogelijk met 

domiciliëringsopdrachten willen werken. 

Om dit vanaf november in orde te hebben, moeten de ouders die 

instemmen nog documenten invullen en ondertekenen. 

Per kind ontvangt u een mandaataanvraag waarop de ouders het IBAN en 

BIC-nummer invullen. 

Moesten er nog vragen zijn, mag u ons gerust contacteren. 

Gezinnen die er niet voor kiezen, vragen we om een streep over het blad te 

zetten en zeker ook af te geven. 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fklasse.us1.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D366d02e5625d901af645e2ac5%26id%3D5ec2298863%26e%3Dbf4022968c&data=04%7C01%7Cagodi%40vlaanderen.be%7C17017c03fc2246feb20b08d97e65797b%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637679796570107238%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DFcWxK%2BLZ9DYOJ1D5Id5FNkR3wtZVSPwLM2R6jMkSRU%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fklasse.us1.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D366d02e5625d901af645e2ac5%26id%3D2fd133e0fa%26e%3Dbf4022968c&data=04%7C01%7Cagodi%40vlaanderen.be%7C17017c03fc2246feb20b08d97e65797b%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637679796570117194%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=C79f3WWJQUidR0sZrMFuRuVRub%2FuW0HqT9fLOrg8ZYU%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fklasse.us1.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D366d02e5625d901af645e2ac5%26id%3D2fd133e0fa%26e%3Dbf4022968c&data=04%7C01%7Cagodi%40vlaanderen.be%7C17017c03fc2246feb20b08d97e65797b%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637679796570117194%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=C79f3WWJQUidR0sZrMFuRuVRub%2FuW0HqT9fLOrg8ZYU%3D&reserved=0


WAFELVERKOOP: 

Onze wafel-en chocoladeverkoop is jaarlijks best een succes. 

Ten voordele van ons bouwfonds verkopen de gezinnen aan vrienden, buren, 

familie dozen chocolade en/of wafels. 

Elk kind krijgt 3 blanco-formulieren mee. Er kunnen nog altijd formulieren 

bijgevraagd worden! Hoe meer ingevulde formulieren, hoe liever.  

Nieuw is dat we dit jaar vragen om een verzamelblad per gezin in te vullen. 

We hopen dat de verkoop stijgt en dat we onze kinderen kunnen belonen! 

Op 2 momenten mag het geld afgegeven worden: 11/10 en 22/10 

 

AANDACHT: 

 Naar jaarlijkse gewoonte is er in oktober een personeelsfeest voor het 

personeel van de voor-en naschoolse opvang. Op VRIJDAG 15 OKTOBER is er 

wel voorschoolse opvang maar GEEN NASCHOOLSE OPVANG. 

 

CHROOMBOOKS: 

Met het extra budget van de digisprong heeft ons schoolbestuur beslist om 

per vestiging chroombooks te kopen. 

Deze chroombooks kunnen opgeladen worden in een oplaadkast. 

We hebben gekozen voor een handig formaat en kunnen ook 

opengevouwen worden tot tablet. 

We hebben niet gekozen voor laptops voor 2 klassen, maar om de ICT-

vaardigheden te verruimen bij alle leeftijden. (wel op een gezonde manieer!) 

We zien het anders dan de minister.  

Bij het zelfstandig werk en hoekenwerk geven deze chroombooks extra 

kansen tot inoefening en verwerking. 
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Vakantieperioden en vrije dagen schooljaar 2021-2022  

Schoolvakanties:  

Herfstvakantie: van maandag 1/11 tot en met zondag 7/11 

 Wapenstilstand: donderdag 11/11 

 Kerstvakantie: van maandag 27/12 tot en met zondag 9/01 

  24 december is maar een halve schooldag. 

 Krokusvakantie: van maandag 28/02 tot en met zondag 6/03 

Paasvakantie: van maandag 4/04 tot en met Paasmaandag 18/04 

Hemelvaartsdag met brugdag: donderdag 26/05 en vrijdag 27/05 

Pinkstermaandag: 6/06 

Begin van de zomervakantie: vrijdag 1 juli 

 

Facultatieve dagen: vrijdag 1 oktober ’21 en maandag 6 december ‘21 

 

Pedagogische studiedagen: woensdag 20 oktober ’21, woensdag 26 januari 

’22 en woensdag 4 mei ‘22 

 

Instapmomenten in de peuterklas: 

Maandag 8 november 2021 

Maandag 10 januari 2022 

Dinsdag 1 februari 2022 

Maandag 7 maart 2022 

Dinsdag 19 april 2022 

Maandag 30 mei 2022 

 

Andere ‘speciale dagen’ dit schooljaar: 

Vrijdag 3 december: Sinterklaas komt op bezoek 

Zaterdag 18 december: Kerstmarkt en wandeling 

Vrijdag 14 januari: Nieuwjaarsreceptie voor alle kinderen 

Donderdag 3 februari: Dinomuseum 2de graad 

Vrijdag 4 februari: schoolfotograaf op bezoek voor individuele foto’s 

Donderdag 10 februari: lagere school gaat schaatsen in Herentals 

Vrijdag 11 februari: 5de en 6de lj bezoeken de Dossin kazerne in Mechelen 

Vrijdag 25 februari: Carnavalsdag 

Donderdag 17 maart: 3de graad naar Technopolis 

Woensdag 20 april: Buitenspeeldag 

Vrijdag 6 mei; 6de lj bezoekt Robotland 

Van 10 tot en met 13 mei: zeeklassen voor 4de en 5de lj 

Dinsdag 10 mei: schoolreis 1ste graad naar de Efteling 

Donderdag 19 mei: STEM-mobiel op bezoek voor 3de lj 

Zondag 22 mei: Familiedag 

Zaterdag 28 mei: Vormsel 

Woensdag 1 juni: schoolfotograaf voor klasfoto’s 

Donderdag 23 juni: Pennenzakkenrock 

Dinsdag 28 juni: sportdag: met de ganse school naar zee 

Woensdag 29 juni: receptie schoolverlaters 

Een blik op het schooljaar 



 

 

 

 

WIST JE DAT…………… 

-dat onder de grote vakantie Jippe Lauryssen grote broer geworden is van 

NANOU. Dikke proficiat aan mama, papa en de 2 broers. 

-dat we voor onze zesdeklassers op zoek gaan naar een nieuwe formule van 

openluchtklassen omdat zij in het 4de en 5de lj niet op zee-en kasteelklassen 

zijn geweest. We houden jullie en vooral de zesdeklassers op de hoogte! 

-dat Loïs van het 3de lj zijn schoen bijna in de beek lag. 

-dat ons 5de lj gaat deelnemen aan de Binnenbijboerendag. 

-dat juf Yana op bezoek geweest is met haar baby. 

 

Vervoer blauwe en rode kleuters na de sportlessen: 

De bezorgdheden die klonken op de ouderavonden aangaande het 

terugbrengen van kleuters met de auto naar de kleuterschool begrijpen we 

zeker. 

De school blijft verantwoordelijk om de kleuters naar FERM te brengen. 

Juf Maddy blijft verantwoordelijk voor de kleuters tot een kwartier na 

schooltijd. 

Vaak is een tweede wandeling na de sportles wat veel voor onze kleinsten. 

Voor de schoolverzekering is het geen probleem. 

 

 

 
-Bedankt aan de nieuwe kandidaten die zich hebben opgegeven voor de 

cursus gemachtigde opzichter. 

-Bedankt voor de ‘nieuwe’ speeltuigen die we gekregen hebben voor de 

schooltuin. 

-Dankjewel aan de ouders die zich willen engageren om mee in het bestuur 

van onze ouderraad te komen. 

-Bedankt voor de lange lijst vrijwillige ouders die willen helpen bij een 

activiteit. 

-Dankjewel aan alle fietsbegeleiders van 4-5-6 naar het verkeerspark. 

-Dankjewel aan de mama's die kwamen assisteren bij de 

fietsbehendigheidsproeven van het 4de leerjaar! 

WIST JE DATJES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik heb thuis verschillende kookboeken voor vegetarische gerechten. 

Kookboeken zijn voor mij ook vaak mooie fotoboeken. 

De foto’s hebben mij vaak verleid om het boek te kopen. 

Er door bladeren geeft mij al een hongergevoel en doet me soms ook 

verdwalen in andere culturen.  

Ik vind het boeiend om nieuwe kruiden en onbekende groenten te leren 

kennen. Mijn bord of schotel ziet er vaak wel anders uit dan in het kookboek. 

De eenpansgerechten of ovenschotels genieten mijn voorkeur als ik bezoek 

heb. Zo heb ik minder werk als mijn gasten aanwezig zijn.    

    

 

deze tip van de maand komt van juf Els 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

vr 1 Iedereen heeft vrij vandaag! 

za 2  

zo 3  

ma 4 Werelddierendag 

19.30u schoolbestuur 

di 5 Zwemmen 

wo 6 20u ouderraad 

do 7  

vr 8 9u-13u 5de lj naar Binnenbijboerendag 

19u opleiding gemachtigde opzichters ( refter B-school) 

za 9  

zo10  

ma 11 Inschrijvingen wafel-chocoladeverkoop 

13.30u theatervoorstelling 5de en 6de : Het gewonnen kind” 

di 12  

wo 13  

do 14  

vr 15 Gele klas naar Sapperlootjes 

GEEN naschoolse opvang 

za 16 9.30u Vormsel in Kalmthout Centrum 

zo 17  

ma 18  

di 19 Zwemmen 

 

wo 20 Pedagogische studiedag voor de leerkrachten: alle kinderen 

hebben vrij. 

MOEV dans voor 1-2-3 

do 21  

vr 22 Inschrijvingen wafel-en chocoladeverkoop 

za 23  

zo 24  

ma 25  

di 26  

wo 27 Kijkmoment rode klas 
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Bibliotheek 

do 28 Kleutervoorstelling: ‘Lotta en de Slodderkip’ 

vr 29 Dag van de jeugdbeweging 

za 30  

zo 31  

 


