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Wat gaat de tijd snel…. 
Tevreden kijken we terug op een felle, maar goede start en een succesvolle 
septembermaand waar al heel wat op de planning stond. Infoavonden, ouderraad, de 
start van ons project ‘Grote bever / Kleine vriend’, startviering, strapdag, 
schoolfotograaf, ballonnekesstoet, en nog zo veel meer… 
Maar ook oktober kondigt zich boeiend aan. Even een overzicht… 
 

Scholencross 
Gisteren, op zaterdag 2 oktober 2021, deden weer heel wat kleuters én 
leerlingen mee aan de scholencross op de terreinen van de atletiek in 
Duffel. Elk jaar fijn om te zien hoeveel kinderen van onze school hier aan 
deelnemen onder het motto: “Deelnemen is belangrijker dan winnen!”  
 

Fietsfeest 2021 
Op zaterdag 9 oktober 2021 tussen 11u00 en 18u00 organiseren we 
ons fietsfeest. Nog tot en met 3 oktober kunnen jullie digitaal 
inschrijven voor deze activiteit. Via de QR-code kom je op het 
inschrijvingsdocument. Uiteraard kan je ook gewoon naar onze school 
komen om iets te drinken en zo onze school te steunen. In elke 
vestiging valt er wel iets leuks te beleven. Iedereen is welkom! 
 

Zeeklassen 
Op maandag 11 oktober vertrekken onze zesdeklassers weer op zeeklassen voor 5 
dagen. Ze logeren in Le Lys Rouge te Koksijde. 
Samen met de leerkrachten en hun monitoren kijken 
ze er weer volop naar uit om ervaringen op te doen 
én te leren in gezonde zeelucht.  
Elke avond kunnen jullie hun ervaringen lezen en 
zien op onze website! 
 

Rapport en oudercontact 
Op 27 oktober krijgt uw zoon of dochter een eerste rapport mee. We bespreken graag 
de ontwikkeling van uw kind en organiseren hiervoor oudercontacten op donderdag 28 
oktober na schooltijd. Verdere info volgt nog. 
 

Vrije dag 
Op maandag 18 oktober is het Duffel Jaarmarkt. Zoals jullie gewoon zijn, is 
het die dag geen lesdag.  
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CORONA -  MAATREGELEN oktober 2021 
 

Zoals jullie reeds konden vernemen in de media vervalt de 
mondmaskerplicht in het basis- en secundair onderwijs. Dat 
betekent concreet dat vanaf 1 oktober 2021:  
 
- Personeelsleden en leerlingen in het basisonderwijs geen mondmasker meer 
moeten dragen.  
 
In nauw overleg met directies en de interne preventiedienst wil het schoolbestuur 
KITOS graag benadrukken dat: 
 

- Iedereen nog de vrije keuze heeft om toch een mondmasker te dragen;  
- Het aan te raden is afstand te blijven bewaren;  
- Handhygiëne verder toegepast wordt: handen wassen of ontsmetten;  
- Onze lokalen zo veel mogelijk geventileerd worden;  
- Wie ziek is, thuis moet blijven.  

 
Weet wel: De interne preventiedienst en de lokale preventieadviseurs blijven de cijfers 
op de voet volgen. Het virus is niet weg uit onze samenleving. Dit is een tijdelijke 
beslissing die geëvalueerd zal worden. De maatregelen kunnen teruggeschroefd 
worden als de lokale schoolsituatie en de lokale risicoanalyse ons daartoe verplicht.  
 
Ook ouders zijn niet meer verplicht om een mondmasker te dragen wanneer zij hun 
kinderen komen brengen of ophalen. Het dragen van mondmaskers is enkel verplicht 
wanneer ouders in overleg gaan met leerkrachten (oudercontacten, 
kindbesprekingen,…) of wanneer zij een taak komen uitvoeren in onze school. 
 

Fluoactie       
De dagen worden weer korter, het blijft weer langer donker ’s 
morgens,… tijd voor de start van de jaarlijkse fluoactie. Hou het goed in 
de gaten, want na de Herfstvakantie starten we weer samen met de 
ouderraad. Om deze actie wat extra in de verf te zetten, houden we op 
vrijdag 29 oktober een echte fluodag! Alle kinderen mogen dan zoveel 
mogelijk fluo dragen. Het startschot van onze fluoactie! 

 
Ballonnekesstoet  
 
Langs deze weg toch nog even mijn persoonlijke bewondering uitspreken voor onze 
prachtige ‘kar’ tijdens de ballonnekesstoet. Een dikke dankjewel aan alle ouders die 
geholpen hebben bij de opbouw of afbraak van de wagen én ook aan alle ouders die 
achter onze wagen hebben gelopen en zo onze school mee in de kijker hebben gezet. 
Ook dit is samen school maken! 
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Belangrijke data 
 

Za 02 okt  scholencross 
Di 05 okt  Dag van de leerkracht 
Vr 08 okt  juf Loren trouwt 
Za  09 okt  fietsfeest !!! 
Ma 11 okt  Zesdeklassers vertrekken op zeeklassen 
Vr 15 okt  Einde zeeklassen 
Ma 18 okt  Duffel jaarmarkt = facultatieve verlofdag 
Wo 27 okt  rapport 1 
Wo 27 okt  gebedsviering overleden familieleden 
Do 28 okt  Muziek op school: Haar en Snaar 
Do 28 okt  oudercontacten 
Vr 29 okt  start Fluo-actie 
Za  30 okt  Eerste dag herfstvakantie 

 
 

 
 


