
 

 

            NIEUWSBRIEF 3 - Schooljaar 2020-2021 

                  School Dorp 2: 014/65 56 57 School Dorp 60: 014/65 66 89 Schoolbus: 0491/742 992 

                                           JAARTHEMA 

                                    

                                                               

THEMAWEEK VERKEER 

Ma. 21/09/2020   : Zwemmen voor 1+2+3 

                           Onderzoek CLB op school  2KA+B (VM) 

                           Onderzoek/vaccinatie CLB op school 4de + 5de lj (NM)  

                                         (!!!vergeet het vaccinatieboekje niet) 

Di. 22/09/2020    : Zwemmen voor 3KA+B - fietsvaardigheid/ fietscontrole LS  

                                          (FIETS MEEBRENGEN) 

                           Onderzoek/vaccinatie CLB op school 2de lj  

                                       (!!!vergeet het vaccinatieboekje niet) 

Wo. 23/09/2020  : FRUITDAG - Luizencontrole door Kriebelteam 

                           Oefenen  1ste communicanten 3delj  

                           Catechese voor de vormelingen 

Do. 24/09/2020   : De politie op bezoek in de kleuterschool - Vergadering 1 ouderraad 

Vr. 25/09/2020    : Fotozoektocht / Fietstocht -  Oefenen 1ste communicanten 3delj 

   

 



WANNEER MAG MIJN KIND WEL OF NIET NAAR SCHOOL? 

Een vraag die we dagelijks krijgen van bezorgde ouders.  Een zeer terechte 

vraag uiteraard. 

Om het voor iedereen zo duidelijk mogelijk te maken, hebben we een 

overzichtje gemaakt 

waarin u dit allemaal kunt terugvinden.  Dit overzichtje sturen wij u via GIMME.  

 

 NIEUWE AFSPRAKEN VANAF MAANDAG 21/9 

Allereerst zijn we blij dat alle (groot)ouders de afspraken rond het dragen van een 

mondmasker goed opvolgen. 

Prima en volhouden zo ! 

 

Omdat we vaststelden dat te Dorp 2, zowel bij het begin als einde van de schooldag, 

behoorlijk druk kan zijn op het schoolplein of aan de poort, heeft het corona-team 

(crisisteam) na een tussentijdse evaluatie enkele nieuwe afspraken uitgewerkt. Bedoeling 

is om alles vlot(ter) en vooral veilig(er) te laten verlopen. 

 

OCHTEND 

De kleuters blijven 's morgens niet  meer op de speelplaats, maar zij gaan ZELF 

rechtstreeks naar hun klasje.  Zij zullen in de klas hun handen kunnen wassen, nadat ze 

jasje en tasje hebben weggehangen. De kleuters uit 1KA mogen nog steeds door de 

ouders tot aan de klas gebracht worden.   

De kleuters zullen de eerste weken nog begeleid worden naar hun klasje door leerkrachten 

en leerlingen van het 3de leerjaar. 

 

AVOND 

* Een dringende oproep aan de ouders die te Dorp 2 in de rij staan om hun kind op te 

halen  : 

Denk aan de 1,5m ! Hou afstand a.u.b.! 

 

* Voor Dorp 2 : komt u te voet naar school via het dorp en staat er al een rij aan te 



schuiven?  

  Steek dan de rij NIET voorbij via de rijweg maar steek de straat over via het zebrapad bij 

de kerk en wandel   

  langs deze zijde naar de school. 

 

* Heeft u uw kind opgehaald en moet u richting dorp wandelen, maar er staat nog een rij? 

 Steek dan NOOIT de rij voorbij over de rijweg! Zeer gevaarlijk! Sluit netjes aan in de rij en 

wacht tot je 

 veilig verder kan gaan. 

 

* Om de rij wachtende ouders wat meer ruimte te geven zal vanaf maandag 21 sept enkele 

minuten voor het   belsignaal de poort aan de kerk losgemaakt worden. Ouders kunnen 

dan tot aan het eerste hek wandelen en hier wachten tot het belsignaal van 15.35 (of 12u 

woensdag). Ook hier vragen we om voldoende afstand te houden. 

   

 

 

BOEKJES EN TIJDSCHRIFTEN 

Onze school biedt volledig vrijblijvend enkele boekjes en tijdschriften aan. 

Bestellen kan enkel door het geld contant in een envelopje te stoppen met 

hierop de naam van uw kind, 

MAANDAG 21/9 IS DE LAATSTE BESTELDAG !!! 

             

 

 THEMAWEEK VERKEER 

Volgende week zullen alle klassen werken rond het thema verkeer. Men staat in 

de klassen stil bij verkeersveiligheid en verkeersregels. Zo zullen de oudste 



klassen ook de gevaren van de dode hoek bij vrachtwagens en 

landbouwvoertuigen verkennen. Andere klassen gaan op pad in de nabije 

schoolomgeving, verkennen de gevaarlijke punten en zullen hun stap- en 

fietsvaardigheden oefenen. 

Dit jaar zullen er aan de schoolpoorten o.w.v. corona geen groene of rode 

kaarten uitgedeeld worden.  

 

 

 

 FIETSVAARDIGHEID EN FIETSCONTROLE 

Op dinsdag 22 september komen enkele inspecteurs van de politie alle fietsen 

van de kinderen van de lagere school controleren. 

Alle kinderen van de lagere school hebben die dag ook een proef voor 

fietsvaardigheid.  

VERGEET DUS JE FIETS NIET !!!!  

 

KRIEBELTEAM 

Op woensdag 23 september zal het Kriebelteam op school aanwezig zijn voor 

de luizencontrole. Gelieve hiermee rekening te houden in verband met de 

haardracht van uw kind. (staartjes, vlechtjes,...) 

 

GEZOCHT !!! Het Kriebelteam zoekt nog vrijwilligers die af en toe een handje 

kunnen toesteken bij 

de controles.  Deze zijn in principe elke woensdag na een vakantie, tenzij 

anders gemeld.  

Hoe groter de groep, hoe sneller ze klaar zijn uiteraard.  Interesse?  Neem 

contact met Katrien (mama van Roos en Floor) via mail : jooskatrien@telenet.be  

mailto:jooskatrien@telenet.be


 

OEFENEN EERSTE COMMUNIE 

De meisjes en jongens die nu in september hun eerste communie gaan doen, 

oefenen nog twee keer. 

Op woensdag 23 september brengen zij boterhammen mee om te blijven eten.  Ze 

oefenen dan tot 14.00u 

Op vrijdag 25 september blijven zij op school.  Ze oefenen dan tot 17.15u 

   

 

ZE ZIJN GEKOZEN ! 

De afgevaardigden van leerlingenraad van onze school zijn gekozen.  

Zij vertegenwoordigen de klas tijdens de vergaderingen van de leerlingenraad. 

Staf Rens (1a) Senne Batenburg (1b) Cato Baelemans (2a) Chloé van Iersel (2b) 

Mies Boeren (3a) Sam Haagen (3b) 

Charlotte Walschots (4a) Kyla van den Boomen (4b) Freek Boeren (5a) 

Izzeldeen Alnaji (5b) Rune Adriaansen en Britt Clemens (6) 

Veel succes !!!  

 



OOK DE SCHOOLBUS DOET EEN ACTIE TIJDENS 

DE VERKEERSWEEK ! 

  

Ook wij als schoolbuscomité willen onze bijdrage leveren tijdens de verkeersweek. 

Daarom hebben wij een leuke actie voor alle kinderen op poten gezet! 

Maandag krijgt elk kind een bon. Ter inlevering van deze bon in de schoolbus mag je 

1x gratis mee rijden 

OF krijg je met deze bon op het secretariaat 1 euro korting per kind op een 

abonnement/rittenkaart. 

Geen bon  = geen korting =  geen gratis rit. 

Wij werken normaal met een sleutelhangersysteem, deze heb je niet nodig indien je 

kind geen abonnement/rittenkaart heeft. 

Een briefje om de juf te verwittigen dat je kind met de bus meerijdt volstaat.  

Wilt u hier gebruik van maken? Bel of sms/whats app naar de schoolbusbegeleiding 

op het nummer  0491742992 

Als uw kind niet aangemeld is, kan het niet meerijden. 

De schoolbus rijdt alleen in Poppel. 

1 bon per kind 

De bon is  1 jaar geldig (tot 1/10/2021) zo kunnen ook de jaarabonnement houders 

van deze korting genieten. 

Vol=Vol  

GENIET VAN DE GRATIS RIT IN ONZE SCHOOLBUS !!! 

 

Groetjes, 

Het schoolbuscomité 

   

 



NIEUWS VAN VERSCHILLENDE VERENIGINGEN 

De gemeente heeft een mooie flyer samengesteld met reclame over 

verschillende verenigingen 

binnen onze gemeente waarvan u of uw kinderen lid kunnen worden.  Zeker de 

moeite! 

Klik op onderstaande link om te flyer te openen.  

https://mcusercontent.com/8c065ff49190e384e16c147b3/files/78199f82-7211-44fc-

9588-a8ced31d590d/Nieuws_uit_de_verenigingen_editie_september_2020.pdf  

 

 

Speel je graag toneel, wil je graag muziek maken, ... ? Dan heeft de Academie 

Muziek en Woord wellicht een passende opleiding. 

Klik op onderstaande link om de flyer te openen met alle nodige informatie. 

https://mcusercontent.com/8c065ff49190e384e16c147b3/files/bc746c4b-d326-4278-

b6c5-65abfa766ef0/Brochure_AMWN_ATELIERS_KINDERACADEMIE.pdf 

 

   

 

BUITENSCHOOLSE OPVANG TIJDENS DE HERFSTVAKANTIE 

Klik op onderstaande link om de flyer te openen met alle nodige informatie. 

https://mcusercontent.com/8c065ff49190e384e16c147b3/files/1ced172a-07fc-45f2-

bc1a-bfcca343ff50/herfstvakantie_2020.pdf 
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