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Beste ouders, 
 
De paasvakantie staat voor de deur. Een paasvakantie die dit schooljaar 1 dag langer 
dan normaal zal duren. Maandag 18 april is namelijk ook een vrije dag, het is dan 
paasmaandag. Wij starten dus terug op dinsdag 19 april.  
 

Corona-update 
Vanaf 19 april komen de kleuters weer langs de hoofdingang de school binnen. 
De ouders begeleiden desgewenst hun kleuter mee naar de kleuterspeelplaats.  
Ouders die hun kleuter mee naar binnen begeleiden, kunnen geen gebruik maken van  
de Kiss & ride -zone, dit om verkeersopstopping te vermijden. Zij maken best gebruik 
van een parking in de buurt van onze school of parkeren hun fiets voor de school. 
Op het einde van de dag verloopt het afhalen van de kinderen op grotendeels dezelfde 
manier met die uitzondering dat de kleuters van juf Kristel en juf Chris in de klas 
afgehaald worden. Ondertussen blijven we inzetten op handhygiëne en ventilatie van 
de gebouwen. 
 

Helmenactie 
Het wordt beter weer, meer kinderen komen met de fiets. Daarom 
starten we onze ‘Fietshelmenactie’ terug op. Deze zal lopen vanaf de 
paasvakantie tot aan de grote vakantie. ’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. 
De hoofdreden waarom je kiest voor het dragen van het helm blijft natuurlijk het 
voorkomen van ernstig hoofd- en hersenletsel bij een val.  
 

Vastenactie – Broederlijk delen 
Onze vastenvoet- en fietstocht van donderdag 23 maart was een groot 
succes! Het was mooi weer en we hebben met z’n allen hard ons best 
gedaan om sponsors te vinden. Superhard bedankt aan jullie allemaal. 
De laatste centjes worden op dit moment geteld, maar we zijn er zeker 
van dat we ook dit jaar een mooi bedrag van ruim €8000 kunnen 
overhandigen aan Broederlijk Delen voor hun Projecten in Colombia. 

Vastenactie – Koffiestop Dank zij de grote opbrengt hebben we 
veel koffie, thee én chocomelk verkocht en hadden we een opbrengst van € 600. 
Hartelijk dankt! Het was weer fijn om zoveel mensen op de speelplaats te mogen 
ontmoeten. 
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Boekenmaand ‘Lezen is een feest!’ 
Met onze school hebben we genoten van de boekvoorstellingen van 
jeugdboekenschrijvers. In de klas genoeten we van alle leesactiviteiten! 
Hartelijk dank aan die vele ouders voor het insturen van de foto’s voor 
de Leesbingo! Zo werd het lezen op een andere manier een extra 
motivatie. De vele foto’s kan u bewonderen op onze website. 
Het volbrengen vol de opdrachten levert een mooie beloning op : het 
bekijken van een verfilming van één van de boeken.  

 

Wafeltjesverkoop 
 
Hartelijk dank voor jullie inzet en… smakelijk! De opbrengst van de 
wafelverkoop komt onze KS en LS ten goede. Zo zal een deel van de 

opbrengst rechtstreeks gaan ‘speelplaatsvernieuwing’. Dankjewel ouders! 
 

3de Kleuterklas op bezoek in het 1ste leerjaar  
Klasoverschrijdende activiteiten en projecten zoals andere jaren zijn  
eindelijk weer mogelijk!Op vrijdag 25 maart mochten de kleuters een 
hele voormiddag op bezoek komen. Op 29 april en 20 mei doen we dat 
nog eens over. Op woensdag 18 mei mogen ze samen met één van 
hun ouders een hele voormiddag komen genieten van het Lagere 
Schoolleventje. WELKOM kleuters!  
 

Buitenspeeldag 
Op woensdag 20 april organiseert de gemeente een 
buitenspeeldag. Het huiswerk van die dag is dan ook : Buiten 

Spelen! De buitenspeeldag gaat door tussen 13u00 en 17u00. De gemeente Duffel 
organiseert dit ook aan De Pollepel te Duffel. Voor meer info : zie website van de 
gemeente. 
 

Schoolfeest 
Op zaterdag 7 mei 2022 is het eindelijk nog eens schoolfeest!  
Dit jaar staat alles in het thema : De basis droomt … ! 

Om 11uur start het schoolfeest met een kleuteroptreden voor ouders. Daarna is het 
barbecue-time waarna de namiddag prettig wordt verdergezet met het optreden van de 
lagere school om 14 uur en tal van leuke activiteiten voor groot en klein. 
Meer info kreeg u al via de afzonderlijke brieven. Zet alvast de datum in je agenda! We 
duimen alvast voor een massale opkomst en kijken uit jullie allen te mogen ontmoeten. 
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Belangrijke data 
 
Tot en met 18 april Paasvakantie  
Ook maandag 18 april Geen School 
 
Wo 20 april Buitenspeeldag 

 

Vr 22 april Theatervoorstelling “De vrouw die zich verslikte” in  
                                Cinema Plaza 1ste leerjaar (namiddag)  en 2de leerjaar (voormiddag) 

Ma 25 april Deze week grote verkeerstoets 5de leerjaar 

Di 26 april Hidrodoe 4de leerjaar 

Wo 27 apr Rapport 4 

Do 28 apr Oudercontact op aanvraag 

Vr 29 april Dierenstadproject 3de kk en  1ste leerjaar (voormiddag) 

Vr 29 april Bezoek Volksdansgroep De Moeffeleer in 1b : Erfgoeddag 
   (namiddag) 

 

Za 7 mei Schoolfeest 

 
 


