
 

 

        NIEUWSBRIEF 12 - Schooljaar 2021-2022 

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

                              JAARTHEMA : 

                         

                                                   

                                  

 

 

Ma. 29/11/2021 :ZWEMMEN voor 5de leerjaar - Medisch onderzoek te 

Turnhout voor 6de leerjaar 

Di. 30/11/2021 : geen bijzondere activiteiten 

Wo.01/12/2021 : PEDAGOGISCHE STUDIEDAG - VRIJE DAG VOOR ALLE 

LEERLINGEN  

Do. 02/15/2021 : De Sint bezoekt onze school coronaproof - Wieltjesdag 

Vr. 26/11/2021 : ZWEMMEN voor 4de leerjaar  

   

 



DE SINT BEZOEKT ONZE SCHOOL CORONA-VEILIG 

Op donderdag 2 december bezoekt de Sint onze school.  Dit zal volledig 

corona-veilig gebeuren.  

Dus helaas geen 'aankomst' samen met de ouders.  De kinderen zullen per 

klasgroep een bezoekje brengen aan de Sint.  

Het wordt vast en zeker opnieuw een superleuke dag voor iedereen! 

Dank je wel aan de ouderraad voor de prachtige ondersteuning van dit 

kinderfeest.  

 

CORONA-INFORMATIE 

We stellen vast dat het aantal besmettingen in zowel de maatschappij als 

onze omgeving stijgen. We vragen aan alle ouders extra waakzaam te zijn 

en bij symptomen bij jezelf als je kind(eren) de huisarts te raadplegen. Je 

kan zelf ook via de site mijngezondheid.belgie.be  nagaan of een PCR-test 

noodzakelijk is, een testcode aanvragen en zelfs een afspraak inplannen 

bij een testcentrum. Je kan uiteraard vooraf een zelftest afnemen, 

aangezien symptomen niet altijd even duidelijk of herkenbaar zijn bij 

zowel kinderen als ouders. 

  

Wellicht zal de overheid bijkomende maatregelen uitvaardigen of 

bestaande maatregelen verstrengen. Indien daar ook maatregelen voor het 

onderwijs bij zijn, communiceren we jullie hierover via Gimme. 

 

Onze geplande kerstmarkt op 18 december wordt alvast geannuleerd. 

   

 

https://www.ehealth.fgov.be/nl/egezondheid/ik-wilmoet-mezelf-of-mijn-kind-laten-testen/ik-wilmoet-mezelf-of-mijn-kind-laten-testen


BELANGRIJK NIEUWS VAN DE SCHOOLBUS 

Het is erg belangrijk dat u als ouder steeds de busbegeleidster verwittigt 

als uw kind onverwachts of sporadisch toch met de bus naar huis 

moet.  Je kan de busbegeleidster bereiken via een berichtje naar het telnr 

0491742992. 

Er zijn slechts 23 plaatsen in de bus.  Men kan uiteraard niet meer dan 23 

kinderen meenemen. Verzekeringstechnisch is men dan ook NIET in 

orde.  We willen dit uiteraard vermijden. 

Indien we in de toekomst vaststellen dat er vaker meer aanmeldingen zijn 

dan plaatsen, zullen we genoodzaakt zijn om nog een extra busronde in te 

lassen, zodat alle kinderen meekunnen en alles veilig kan verlopen. 

Hartelijk dank voor uw begrip en medewerking. 

Het schoolbuscomité  

 

 

  PEDAGOGISCHE STUDIEDAG WOE 1 DECEMBER 

Woensdag a.s. staat de eerste studiedag gepland voor het 

leerkrachtenteam. De kinderen hebben die dag een vrije dag. De 

leerkrachten zullen via een vorming hun leesonderwijs onder de loep te 

nemen en focussen ze zich deze keer op het begrijpend luisteren en 

lezen.  

   

 

 

 

 

 

 



  

ONTBIJTBOXEN GROOTOUDERSFEEST  

Zondag vieren we met de kleuterschool onze grootouders. 

Voor degene die een ontbijt hebben besteld,  kunnen  dit deze zondag af komen 

halen op het vooraf opgegeven tijdstip. 

  

Gelieve rekening te houden met onderstaande regels : 

- kom alleen 

- volg de aangegeven route. (Ingang is aan de eetzaal de rechtse deur) 

- ontsmet je handen bij binnenkomst. 

- draag een mondmasker 

- hou 1,5 meter afstand. 

  

Bedankt voor het bestellen. Geniet ervan. 

Namens de ouderraad  

Het grootouderteam. 

 

   

 

 

ANNULERING KERSTMARKT  

Noodgedwongen moeten we onze kerstmarkt annuleren. Na overleg met alle 

betrokkenen lijkt het ons verstandig gezien de huidige situatie geen enkel risico te 

nemen om een grote groep mensen bij elkaar te vermijden. We waren ook verplicht om 

alle +12 jarigen te controleren op hun Covid Safe Ticket. Hierdoor zouden we mogelijk 

mensen moeten weigeren. Dit voelt voor ons verkeerd aan, zeker gezien ons jaarthema 

"Ik en jij, samen wij !".  Tevens stelden we vast dat enerzijds door quarantaine en 

anderzijds door het weinige aantal opgegeven helpers, de organisatie op een beperkt 

aantal mensen hun schouders zou komen liggen. Het is jammer dat we deze beslissing 

moeten nemen, zeker omdat de werkgroep prachtig voorbereidend werk heeft 

geleverd, waarvoor veel dank overigens. Zij laten evenwel hun hoofd niet hangen en 

brainstormen momenteel over een coronaproof alternatief. Wordt dus wellicht vervolgd. 

   



 


