
 

 

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2021 

Beste ouders, 

De maand oktober is achter de rug. Tal van activiteiten passeerden weer de revue. Met alle kinderen 

hielden we een brandevacuatie-oefening; de tweede- en derde graad plantten bloembollen in de 

Beneluxbosjes; alle grootouders werden door hun kleine oogappels met open armen ontvangen op 

een heus feest en we sloten de maand af met de traditionele Halloween-verkleedpartij. In deze 

nieuwsbrief brengen we graag terug een aantal zaken onder de aandacht. 

Vanuit de overheid werden de coronamaatregelen die wij op school dienen te nemen opnieuw 

aangescherpt. Concreet betekent dit dat alle kinderen van het 5de en 6de leerjaar vanaf 8 november 

binnen opnieuw het mondmasker moeten dragen. Wanneer zij stilzitten in de klas en er voldoende 

afstand en ventilatie is mag het mondmasker afgenomen worden. Op onze school bleven wij 

voorlopig gespaard van leerkrachten en/of kinderen die positief testten. We merken wel dat ouders 

heel vaak preventief kun kinderen niet naar school sturen wanneer zij ziektesymptomen vertonen. 

Wij kunnen hier als school enkel en alleen maar heel dankbaar voor zijn. 

Wie nog een klasfoto, individuele foto’s of foto’s met broer(s) en zus(sen) wil bestellen kan dit nog 

tot 5 november. Nadien is dit ook nog mogelijk, maar dan komen er extra verzendkosten bij. 

Deze week ontvingen jullie via mail alle info over onze jaarlijkse koekjesverkoop. De eerste 

bestellingen liepen reeds binnen. Alvast bedankt voor jullie steun aan de school! 

Op donderdag 11 november (Wapenstilstand) en vrijdag 12 november (facultatieve verlofdag) is er 

geen school en ook geen opvang.  

Op vrijdag 24 december 2021 is er school tot 11u50. Er kan die middag niet op school gegeten 

worden en er is ook geen opvang meer. Gelieve uw kind(eren) dus om 11u50 op te halen. 

Nieuws vanuit de ouderraad: 

Neem alvast uw agenda bij de hand en noteer zaterdag 29 januari met stip want dan organiseert de 

ouderraad een spetterende kinderfuif. Voor de ouders wordt een praatcafé voorzien. Meer concrete 

info volgt later. 

In bijlage kunt u ook de nieuwe flyer van de ouderraad vinden. Van harte welkom om even 

vrijblijvend te komen luisteren op een volgende vergadering. 

We wensen iedereen een deugddoende herfstvakantie toe!  

Team Zuid 

 

 

  

 

 


