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VOORWOORD 

Dag allemaal 

De eerste schoolweken zitten er op, alles valt stilaan in de goeie 

plooi. Volgende woensdag staat er ook al de eerste studiedag op 

het programma. Dat wil zeggen dat er voor de kinderen geen 

school is die dag. De leerkrachten zullen werken aan nieuwe 

manieren van evaluatie: hoe kinderen observeren? Wat willen 

we beoordelen en hoe gaan we dit noteren? Dit zal resulteren in 

een nieuw kindvolgsysteem voor de kleuters en nieuwe rappor-

ten voor de lagere school. Dit met extra veel aandacht voor het 

zich-goed-voelen van de kinderen! 

Volgende week vrijdag is het strapdag. Natuurlijk mag je elke 

dag stappen en trappen naar school, maar dan zetten we veilig 

verkeer extra in de schijnwerpers! 

Groetjes, Meester Roel 

DATUM WAT GAAN WE ALLEMAAL DOEN? 

16/09 Studiedag: geen school 

18/09 Strapdag 

01/10 Scholenveldloop lagere school 

05/10 Vrije dag 

06/10 ‘Rollebolle’ 2de kleuterklas 

08/10 Workshop metsen L5 

09/10 Schoolfotograaf: klasfoto & portret 

12-13/10 Oudercontacten kleuterschool 

19/10 Studiedag: geen school 

2-6/11 Herfstvakantie 

16-19/11 Oudercontacten lagere school 
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ELK PLANTJE HELPT EEN HANDJE 

Door online een plantje te kopen, draag je 

bij aan een betere zorg voor mensen met 

kanker en hun naasten. Met de opbrengst 

financiert Kom op tegen Kanker allerlei zorg-

projecten in de vorm van een luisterend oor, 

activiteiten, lotgenotencontact, informatie 

en praktische of financiële hulp. 

 

 

 

Kijk op: https://shop.plantjesweekend.be/  

VRIENDENBOEKJES 

We merken dat er weer vriendenboekjes rond gegeven  

worden. Op zich vinden we dat heel leuk, maar nu even mis-

schien niet zo’n goed idee. We geven toch een stukje thuis mee 

door en dat moeten we vermijden met het oog op de versprei-

ding van COVID. Vervelend, maar voorlopig toch liever niet 

doen. 

CORONA ZORGEN? 

Ben je bezorgd dat uw kind misschien besmet is?  

Want hij/zij heeft klachten als koorts, hoesten of problemen met ademhalen, verkouden samen met  keelpijn, 

spierpijn, ongewone vermoeidheid, hoofdpijn, geen eetlust 

of 

Hij/zij heeft de afgelopen twee weken nauw contact gehad met iemand die corona heeft (langer dan 15 minuten 

dichtbij elkaar geweest of knuffelen, kussen, met iemand van + 12 jaar)? 

—> Neem dan contact op met uw huisarts voor verder advies 

 

Heb je vragen over corona en wat uw kind wel/niet mag doen? 

Heel wat antwoorden vindt u op de website van de overheid :  

                                             www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders 

 

Heeft uw kind een positieve test voor corona? 

Uw zoon/dochter mag niet naar school. Breng de school op de hoogte. Zij zal contact opnemen  

met het CLB, die de contactopsporing opstart en de nodige maatregelen zal nemen. 

RIJBEGELEIDING NAAR DE POST 

Voor de kinderen die alleen naar huis gaan, voorzien we  

begeleiding tot aan De Post. Als je je kind komt ophalen, liever 

in de Kloosterstraat. Dankzij de schoolstraat die we nu hebben is 

daar de ruimte om afstand te bewaren. We dachten dat dit met 

vele ouders samen aan De Post moeilijker zou zijn, vandaar dat 

er voorlopig geen rijen meer zijn voor alle kinderen. In het post-

corona-tijdperk willen we dat uiteraard graag terug doen! 

https://shop.plantjesweekend.be/
http://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders


STRAPDAG! 

Volgende week vrijdag 18 september is het STRAPDAG. Strappen staat voor stappen en trappen. We proberen 

dus die dag te voet of met de fiets naar school te komen. De Kloosterstraat wordt tussen 9u en 15u een speel-

straat. Er geldt dan een parkeerverbod zodat wij die dag heerlijk op straat kunnen fietsen en spelen! 

  

Daarom mogen de kleuters van de Mickey -en Minnie Mouseklas, Sterretjesklas, Klas van Raf Giraf, Kikker- en Rik-

kiklas die dag een fiets, step, go-cart of tractor meebrengen naar school.   

Ze krijgen een momentje om zowel op straat als op de speelplaats te fietsen. 

 

De kleuters van de klas van Jules, klas van Marie en Piep de Muisklas fietsen die dag ook een moment op straat. 

Maar zij gebruiken dan voertuigen van de school. Zij mogen de dag ervoor, op donderdag 17 september, een 

voertuig meebrengen van thuis. Zo vermijden we teveel drukte op school met het brengen en halen van voertui-

gen allerlei. Natuurlijk mag je op vrijdag wel met je fiets naar school komen, graag zelfs, maar die mag gewoon 

in de fietsenrekken worden gezet. 

 

De voertuigen worden bij het kenteken van de eigen klas geplaatst (zodat iedereen zijn eigen voertuig terug kan 

vinden): 

- kleuters van Mickey -en Minnie Mouseklas, Sterretjesklas en Raf Girafklas: onder het afdakje  voor de witte 

poort. 

- kleuters van de Rikki- en Kikkerklas zetten hun voertuig aan de ingang van de zandbak (= bij het binnenkomen 

van de witte poort aan de linkerkant). 

- kleuters van de klas van Jules, klas van Marie en Piep de Muisklas zetten op donderdag hun voertuig aan de in-

gang van de zandbak (= bij het binnenkomen van de witte poort aan de linkerkant).  

 

De leerlingen van de lagere school mogen met een fiets of step komen. Zij plaatsen die gewoon in de fietsenrek-

ken.  

 

Graag op alle voertuigen een naam (+eventueel klas) te zetten en ook de fietshelmen te voorzien van naam. 

 

Sportieve kledij is gemakkelijk! 

 

 

 

 

 


