
Nieuwsbrief 
November 2020 

 
 

Beste ouders,  
 
De herfstvakantie staat voor de deur. Even tijd om een blik te werpen op 
november.  
 

Verlengde herfstvakantie (AANPASSING) 
Vrijdagavond besloot de veiligheidsraad om de herfstvakantie te verlengen met één 
week. Onze basisschool zal dus terug zijn deuren openen op maandag 16 november!  
Als school dienen wij tijdens deze vakantie (besluit regering) niet zelf voor opvang te 
zorgen, ook niet tijdens deze extra week. Voor ouders die in de zorgsector aan de slag 
zijn, zal er in de buitenschoolse opvang van het IBO wel opvang mogelijk zijn.  
 

Attest voor de werkgever van ouder 
Omdat sommige werkgevers van ouders verwachten dat zij hiervoor een attest van de 
school binnenbrengen, ontvangen jullie ook een door de directie ondertekend 
document. Ook de eerder gestuurde brief van het schoolbestuur kan gelden als 
bewijsstuk. We hopen oprecht dat ieder van jullie voor opvang kan zorgen! 
 

Fluo-actie 
Op 30 oktober hebben we het startschot gegeven van onze jaarlijkse Fluo-
actie. In de komende maanden zullen we onze kinderen extra stimuleren 
om meer fluo te dragen en zo bij te dragen aan de verkeersveiligheid.  
Vanaf de herfstvakantie tot aan de krokusvakantie willen we zichtbaar zijn 
op weg van school naar huis, of omgekeerd. Wij willen jullie allen danken 
om deze actie te ondersteunen.  
 

Schoendozenactie 
In de loop van de maand november zullen jullie weer een uitnodiging krijgen voor onze 
jaarlijkse schoendozenactie. Met deze actie willen we net als ieder jaar 
een kerstgeschenk bezorgen aan daklozen en de kansarme gezinnen in 
onze regio. De schoendozenactie start op 30 november. Tot 11 december 
mogen schoendozen binnengebracht worden.  
 

Zwemmen 
Omwille van de sluiting van de zwembaden (Coronamaatregel) zijn de zwemlessen tot 
nader orde geannuleerd. We hopen dat alles snel terug beter wordt en we weer veilig 
naar het zwembad kunnen gaan.  
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Sint  
Wij kregen van de vriendenkring van de Brandweer het bericht dat de Sint dit 
schooljaar omwille van de Coronacrisis niet overdag in de scholen kan komen. 
Hij moet erg voorzichtig zijn.  Maar… uiteraard zal hij onze leerlingen 
niet vergeten en ’s avonds zijn pieten veilig op pad sturen en extra veel 
tijd steken in het beantwoorden van de mooie brieven.  
 

Studiedag 
Op 18 november hebben onze leerkrachten een pedagogische studiedag. 
Die dag is dus geen lesdag.  
 
 

 

Website 
Als alles naar wens blijft verlopen, zal onze nieuwe website online komen rond 11 
november en bereikbaar zijn op het vertrouwde adres. Toch ook iets om naar uit te 
kijken! 
 
 

Belangrijke data 
 

Ma 2  nov Start Herfstvakantie 
Ma 9 nov Verlenging herfstvakantie 
Di 10 nov Verlenging herfstvakantie 
Wo 11 nov Vrijaf: Wapenstilstand 
Do 12  nov Verlenging herfstvakantie 
Vr 13 nov Verlenging herfstvakantie 
Wo 18 nov Vrijaf: pedagogische studiedag 
Ma 30  nov Start schoendoezenactie en tevens begin advent 
 


