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Corona-update 
Zoals jullie wellicht reeds via de media mochten vernemen, worden de lessen voor het 
basisonderwijs terug 100% opgestart in code oranje. We kijken er dan ook naar uit om 
iedereen terug te zien. Weet wel dat: 

- De mondmaskerplicht voor onze leerlingen van het 5de en 6de leerjaar blijft 
gelden. 

- Enkele essentiële derden toegelaten zijn op school. 
- We blijven inzetten op handhygiëne en ventilatie gebouwen. 
- Daguitstappen terug mogelijk zijn. 
- Meerdaagse uitstappen alvast verboden zijn tot en met 16 mei. Hierdoor kunnen 

we onze kasteelkassen voor het 4de leerjaar helaas niet laten doorgaan zoals 
gepland. We bekijken ondertussen de mogelijkheden om tijdens 
de schooluren een waardevol ‘coronaproof’ alternatief aan te 
bieden. 

 

Helmenactie 
Het wordt beter weer, meer kinderen komen met de fiets. Daarom nog 
eens een warme oproep : Onze Fietshelmenactie gaat onverminderd 
verder tot aan de grote vakantie.  
Het allerbelangrijkste voordeel van het dragen van een fietshelm: het 
voorkomt ernstig hoofd- en hersenletsel bij een val.  Dat is de 
hoofdreden waarom je kiest voor het dragen van een helm.  

’s Ochtends krijgt iedere gehelmde fietser een stickertje van de juf of meester. Wie 20 
stickers verzamelt, krijgt een gratis zwembeurt in de Zwem.com van Duffel. De stickers 
en de zwembeurt zijn enkel voor de kinderen. Ouders met helm verdienen echter 
minstens evenveel respect. 
 

Vastenactie – Broederlijk delen 
Onze ‘tri-atlon’ van vrijdag 19 maart was een groot succes! We kregen 
heel veel positieve reacties van kinderen en ouders. We hebben er 
met z’n allen van genoten én hard ons best gedaan om sponsors te 
vinden. 
Superhard bedankt aan jullie allemaal. Onze school kan iets meer dan 
€8400 overhandigen aan Broederlijk Delen voor hun Project in Congo. 
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Boekenmaand ‘Lezen is een feest!’ 
Allemaal in onze eigen klasbubbel hebben we genoten van alle leesactiviteiten! We 
ontdekten de uitnodiging voor het leesfeest door onze puzzelstukken tot een 
volwaardige puzzel te maken. Helaas is dit feest niet kunnen 
doorgaan omdat we een extra weekje thuis moesten blijven.  

Wafeltjesverkoop 
Hou de afhaal-datum in het oog! 
Hartelijk dank voor jullie inzet en… smakelijk! 
 

 

3de Kleuterklas op bezoek in het 1ste leerjaar  
Klasoverschrijdende activiteiten en projecten zoals andere jaren waren 
dit schooljaar niet mogelijk. Toch willen we onze kleuters laten 
kennismaken met het 1ste leerjaar.  
Daarom organiseren we leuke activiteiten per klasbubbel. Op 
woensdag 19 mei mogen ze een hele voormiddag van het Lagere 
Schoolleventje genieten!  WELKOM kleuters!  
 
 
 
 

Belangrijke data 
 
 
Vr 23 apr Dier in de kijker : schildpad en uil 
Di 27 apr Kleuters 3de kleuterklas Beunt op bezoek in het 1ste leerjaar 
Di 27 apr Dode Hoek-lessen 6de leerjaar 
Do 29 apr Rapport 
Do  29 apr Kleuters 3de kleuterklas Stationsstraat op bezoek in het 1ste leerjaar 
Vr 30 apr SPORTDAG 
 
 
 
Ma 3 mei Vrijaf 
Di 4  mei Kleuters 3de kleuterklas Stationsstraat op bezoek in het 1ste leerjaar 
Di 4 mei Medisch onderzoek 6A 
Do 6 mei Mariaviering 
Do 6 mei Oudercontact op aanvraag 
Vr  7  mei Leeruitstap Mechelen voor 6de leerjaar. 
Vr 7 mei Dier in de kijker : Havik 
Di 11 mei  Kleuters 3de kleuterklas Beunt op bezoek in het 1ste leerjaar 
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