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Beste ouders, 

 

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

 

Fluo-actie 
Op 29 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. Denk maar aan jezelf als automobilist hoe slecht 

zichtbaar een voetganger of fietser is die geen licht heeft of geen fluo 

draagt. 

Vanaf de herfstvakantie tot aan de krokusvakantie willen we goed zichtbaar zijn op weg 

van thuis naar school en omgekeerd. Wij willen jullie alvast bedanken om onze actie te 

ondersteunen. 

 

Studenten in onze school 
Op regelmatige wijze zullen studenten van de Hogeschool komen observeren, 

participeren en les geven in onze school. Sommige studenten komen vaak op een 

dinsdag. We hebben dan extra helpende handen. 

Sommige studenten nemen een langere periode voor hun rekening. Meester Brent zal 

stage lopen van 15 tot 19 november en van 29 november tot 10 december in 1B. We 

wensen hem alvast veel plezier en succes met de stage. 

 

Project 3de kleuterklas – 1ste leerjaar 
De overgang van de Kleuterschool naar het eerste leerjaar is een 

grote stap voor vele kinderen. Om die overgang te versoepelen 

werken we elk jaar een 5-tal namiddagen samen aan een project. 

Vorig schooljaar is dat door Corona onder een andere vorm 

moeten doorgaan. Dit schooljaar werken we terug met 

gemengde groepen Kleuters en leerlingen van het 1ste leerjaar. 

We verkennen daarbij de dieren van de dierenstad. Zo leren de 

kleuters de juffen en de klassen van het 1ste leerjaar kennen en 

onze manier van werken. De kinderen van het 1ste leerjaar leren op hun beurt zorg 

dragen voor de jongsten, hulp bieden, begeleiden, samenwerken. 

 

Verlenging bestelling foto’s 
Omdat er veel vraag was naar extra bestellingen van foto’s, zal de online 

bestelmogelijkheid verlengd worden tot 20 november 2021. 

Na 20 november worden de bestellingen definitief afgesloten. 
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Fietsfeest 
Ons fietsfeest was een groot succes. Het heeft ouders en 

sympathisanten van onze scholen dichter bij elkaar gebracht. 

Er was ook een wedstrijd (opdrachten tijdens parcours) aan 

verbonden.  

Uit de vele wedstrijdformulieren is Misha Hemelaer (LS de 

Basis - 4C) getrokken. Uiteraard was hier deelnemen belangrijker dan winnen.  

 

 

 
 

 

De Schoendozenactie 
De schoendozenactie gaat van start op 29 november. Tot 17 december mogen 

schoendozen binnengebracht worden. In de loop van november 

ontvangen jullie hierover meer informatie. In de klas wordt de actie ook 

geduid aan de kinderen. Helpt u mee aan het bezorgen van een 

kerstcadeautje voor daklozen en kansarme gezinnen? 

Alvast in hun naam : Hartelijk Bedankt!!! 

 

Corona 
Afgelopen woensdag werden er nieuwe maatregelen aangekondigd, 

waarbij de mondmaskerplicht voor leerlingen van het 5de en 6de leerjaar 

opnieuw wordt ingevoerd. In een apart schrijven, dat u vindt in aparte 

bijlage bij deze mail, geven we meer info en verduidelijking. 
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Belangrijke data 
 

 

Ma 1 nov Start van de herfstvakantie 

Zo 7 nov Einde van de herfstvakantie 

Ma 8 nov Terug naar school 

Ma 8 nov oudercomité (uitnodiging volgt) 

Do 11 nov Vrije dag – Wapenstilstand 

Vr 12 nov Facultatieve vrije dag 

Ma 15 nov Kronkeldidoe 1ste leerjaar De Nekker Mechelen 

Zo 20 nov Start van de Voorleesweek 

Woe 24 nov Pedagogische Studiedag – Leerlingen vrij 

Vr 26 nov Opening van de Advent 

Vr 26 nov Dierenstadproject 3de kleuterklas – 1ste leerjaar 

Ma 29 nov Start Shoebox actie 

 

Do 2  dec Sint in de Stationsstraat 

 

 


