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Voorwoord

Op de kalender
29/11
06/12
17/12
20/12
23/12
24/12
Van 27/12 t.e.m. 07/01
10/01

Week van de gezonde brooddoos
Coronaproof Sint bezoek
Kerstmarkt = GEANNULEERD
KJV jurymoment 2
Rapport 1 voor leerlingen Lagere school
Start kerstvakantie om 12.05 u
Kerstvakantie
Start 2de trimester

Even terugblikken
Wapenstilstand 11/11
Tijdens WO I en II vielen heel wat soldaten en burgerslachtoffers. Naar jaarlijkse gewoonte
eerden we hen tijdens de herdenkingsplechtigheden op de begraafplaats van Aartselaar.
Onze leerlingen van L5 en L6 hebben hiervoor een prachtige vredesduif en talrijke
medailles geknutseld om bij het monument neer te leggen.

Juf Eva is mama geworden 17/11
Juf Eva, interim juf van L4 is bevallen van een dochter: Féline. Dat
was even schrikken, want dit was vroeger dan voorzien. Maar
moeder en kind stellen het zeer goed. We wensen hen alvast veel
geluk toe!

Voorleesweek 22/11 – 26/11
Tijdens de voorleesweek heeft ons oudercomité ervoor gezorgd dat elke klas dagelijks een
voorleesmomentje kreeg. Dat vonden we superfijn!
Een hele dikke DANK U WEL aan alle ouders – grootouders die dit mogelijk hebben
gemaakt!

Week van de gezonde brooddoos 29/11 – 03/12
Tijdens deze week willen we inzetten op gezonde voeding. Jammie!
Zo krijgen we vlak voor de feestdagen nog een booster aan vitamines! En of het een
succes is! Wat nog leuker is: de week is nog niet voorbij, dus laat de onderstaande foto ’s
jullie vooral inspireren

Bezoek van Slecht weer vandaag 29/11
Het paard van de Sint kwam op bezoek! Onze kleuters waren blij verrast! Ze mochten het
paardje aaien, borstelen en sappige wortels geven!

Afscheid van juf Brenda 30/11
Na 17 jaren werkzaam te zijn op BS De Blokkendoos heeft juf
Brenda afscheid genomen van het team. Ze wordt immers vanaf
01/12 de nieuwe directeur van BS De Hoeksteen en BS ’t Krekeltje,
beiden te Boom.
We gaan haar zeker en vast erg missen, maar wensen haar heel veel
succes met deze nieuwe uitdaging! We zijn er zeker van dat ze dat
heel goed zal doen!

Helm op Fluo top - herfstwandeling
Maar liefst 46 gezinnen hebben tijdens de maand november onze wandeling gedaan. We
hebben heel positieve reacties en leuke foto ’s binnengekregen. Dat vinden wij helemaal
TOP!
Ook hier een hele dikke dankjewel aan ons oudercomité die de wandeling hebben bedacht
en de opbrengst gebruikt om toekomstige verkeersprojecten te ondersteunen!

Tekenfund
Uw kind heeft een supertoffe tekening gemaakt en dat heeft u duidelijk gezien!
De winkeltjes hebben goed gedraaid. Ondertussen zijn de bestellingen aangekomen en
zullen deze week nog mee naar huis kunnen.
Deze actie heeft voor de school een zeer mooi bedrag opgeleverd!
Dit gaan we investeren in onze speelplaats.

Corona – maatregelen
Deze zijn sinds vorige week extra aangescherpt.
1) We vermijden maximaal het mengen van klasgroepen en voorzien vaste plaatsen.
2) Ouders mogen niet meer binnen in de gebouwen. Eventuele gesprekken moeten
digitaal.
3) Medewerkers van NOA (ondersteuners) en de stagiaires blijven welkom op school.
4) Kerstmarkt (voorzien op 17/12) is geannuleerd.
5) Ventilatie en afstand blijven belangrijk. Regelmatig zullen we met de CO2 meter
langsgaan om de waarden te monitoren. Er wordt voor elk lokaal een CO2 meter
aangekocht.
6) Vanaf 29/11 wordt een klas in quarantaine geplaatst bij 3 besmettingen in 1 klas in
1 week.

Op tijd
Bij deze nog eens een warme oproep om uw kind ’s morgens op tijd op
school af te zetten.
De lessen starten om 08.30 u, eigenlijk kan uw kind dan best ten
laatste om 08.25 u op school aanwezig zijn. Zo heeft het nog even tijd
om jas uit te doen, boekentas uit te pakken en nog iets te vertellen
tegen leerkracht en klasgenoten.
Op woensdag eindigt de lestijd om 12.05 u. We zijn als school verplicht
onze onderwijstijd maximaal te benutten.
Hierdoor is het niet mogelijk dat de leerlingen om 12.05 u naar buiten komen, dit is eerder
12.10 u
We doen ons best om op tijd op de speelplaats te staan, gelieve geduldig aan de poort te
wachten tot de rij naar buiten is gekomen.
Bedankt voor uw medewerking!

Tot slot wens ik jullie alvast een knusse kerstvakantie en
fijne feestdagen,
in goede gezondheid,
in het gezelschap van de mooie mensen die u dierbaar zijn.

Heel graag tot ziens!
Brenda Janssens
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