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Voorwoord 

Beste ouders, 

Vrijdagavond. Kinderen, ouders en collega’s vertrekken naar huis. De school loopt stilletjes 

aan leeg. We hebben ons allemaal de voorbije weken erg ingezet en een tandje bijgestoken. 

De afgelopen weken waren immers niet voor iedereen even fijn, nu corona terug is 

opgeflakkerd. Noodgedwongen moesten we weeral schakelen: onze oudercontacten moesten 

digitaal, de koffietafel voor onze ouders kon niet doorgaan en 3 klassen zijn verplicht in 

quarantaine moeten gaan.  

Nu is het tijd om de batterijen even op te laden. Veel lachen, spelen, babbelen, wandelen, of 

gewoon languit in de zetel -al dan niet in pyjama- niksen, … Ik wens jullie een hele fijne, 

deugddoende herfstvakantie. Geniet ervan!  

Graag tot ziens! 

Brenda Janssens 

Directeur  

                                                                                                                                             

 

 

 

 



     

             

 
 

Op de kalender 

08/11 KJV jurymoment 1 

09/11 Zwemmen L2 + L3 + testles L5 (deel1) 

11/11 Geen school: Wapenstilstand 

15/11 Start week met afname Koala K3A/B 

16/11 Zwemmen L1 + L3 + testles L5 (deel 2) 

22/11 Start voorleesweek 

23/11 Zwemmen L2 + L3 + testles 6A 

25/11 Voorleesmarathon in bib Aartselaar 

30/11 Zwemmen L1 + L3 + testles 6B 

 

Even terugblikken 

Werelddierendag 04/10 

We kregen op school aangenaam bezoek van Wannes de hond, Pickles de kat en hun 

baasjes. Sommige kinderen waren eerst een beetje bang voor die grote hond, maar al snel 

werd hij aanzien als een echte knuffelbeer! We hebben dan ook geleerd hoe je een hond 

op een correcte manier benaderd! 

      
 

Leerlingenraad 04/10 

De leerlingenraad bestaat uit Fenne Vangeel (L4), Narijs Boutagrat (L4), Joost Reinders 

Folmer (L4), Lex Van Herck (L5), Youssef Alamro (L5), Jomme Driessens (L5), Lyna Aadroun 

(L6), Noor Gors (L6), Milan Pinto da Silva (L6), Yaro de Witte (L6), meester Mathias, juf 

Sarah, mevr. Bren. We komen regelmatig samen zodat de leerlingen mee inspraak en 

verantwoordelijkheid krijgen om samen school te maken. Er zijn alvast enkele dromen en 

wensen verwoord, maar elke droom kost natuurlijk geld. Daarom zal de leerlingenraad 

ook nadenken over manieren om geld te verzamelen. 

 



     

             

 
 

Dag van de Leraar 05/10  

Op deze dag werden onze leerkrachten echt in de watten gelegd. Er 

was zoveel lekkers dat het team er een hele week van heeft kunnen 

snoepen. Een hele dikke dankjewel aan alle ouders om ons zo te 

verwennen! 

 

Sportsnack (elke ma & di) 

2 x per week sporten de leerlingen een extra uurtje na schooltijd, onder begeleiding van 

meester Wesley en juf Sarah, in samenwerking met MOEV. Op maandag staat er 

multisport op het menu en op dinsdag is dat korfbalinitiatie. We doen dit om kinderen een 

zinvolle vrijetijdsbesteding aan te bieden, om hen meer in beweging te krijgen, en om de 

kinderen te laten proeven van verschillende sporten waarin ze zich later mogelijk meer 

willen bekwamen.  

Deze lessenreeks is voor de leerlingen van de 3de graad. Later op het schooljaar komen 

ook de leerlingen van de 2de graad en de 1ste graad aan de beurt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

             

 
 

Week van het bos 11/10 

Deze week zijn veel klassen erop uit getrokken om te leren en te spelen in de natuur. De 

Groene Ridders van K3A en K3B hebben er ineens een bos-opruimactie aan gekoppeld! 

Met de knijptang in de hand gingen ze door het ganse bos 😉. Ze hebben wel veel werk 

gehad… We hopen dat iedereen meehelpt aan het behouden van een propere speelplaats 

door zo weinig mogelijk afval mee te brengen naar school en het aanwezige afval in de 

vuilbak te gooien in plaats van op de grond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Boekenbeurs en brunch 17/10 

161 ouders en kinderen, familieleden en vrienden mochten we verwelkomen op de 

brunch. Een groot succes dus! Waarschijnlijk door de overheerlijke gehaktballen van juf 

Kristel?  

Ook hier een dikke dank u wel voor alle 

helpende handen van leerkrachten in de 

keuken, en de ondersteuning van het 

oudercomité en de vriendenkring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

             

 
 

 

Enter project L4 18/10 en 19/10 

Het 4de leerjaar ging op uitwisseling in WZC Zonnewende om, onder begeleiding van de 

medewerkers van CC Aartselaar, digitaal en manueel te spelen met de plaatselijke 

bejaarden. En of het fijn was, op korte tijd groeiden er heuse vriendschappen en viel het 

afscheid soms zwaar. De bewoners van Zonnewende zeiden allemaal dat onze kinderen zo 

flink waren, dat ze zeker mochten terugkomen! 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag van de jeugdbeweging 22/10 

Toch wel wat leerlingen hebben speciaal voor de dag 

van de jeugdbeweging hun uniform aangetrokken.  

Een bont gekleurd allegaartje! 

 

 

 

 

 

 

 

Halloween 29/10          
Vandaag, op de laatste dag voor de herfstvakantie, is de school veranderd in een echte 

Griezelacademie. Ontelbare vampieren, heksen, pompoenen, skeletten en andere griezels liepen 

hier over de speelplaats. Al een geluk dat wel allemaal superlieve, speelse griezels waren!            

 

 



     

             

 
 

 

Actie Helmop Fluotop 

De donkere maanden komen eraan. Daarom is de school -naar jaarlijkse gewoonte- 
ingeschreven voor de actie Helm Op Fluo Top. We willen allemaal dat onze kinderen goed 
zichtbaar en beschermd naar school gaan. Leerlingen die een 
fluohesje dragen, een fietshelm opzetten, sparen stickers en 
kunnen daarmee prijzen winnen.  
Dat is een win – win! 
Deze actie loop van 08/11/21 t.e.m. 25/02/22. 
De eerste dag van de actie zetten we alles op Fluo: alle leerlingen 
mogen helemaal in fluo verkleed naar school komen. 
 

 

Familiezoektocht 

Graag maken we nog even reclame voor de familiezoektocht die door ons oudercomité 
gemaakt is. 
De familiezoektocht is een wandeling of fietstocht van 4 km doorheen Aartselaar (Zinkval) 
met  
     -leuke opdrachtjes,  
     -QR-codes met filmpjes van leerkrachten,  
     -vraagjes over het verkeer. 
 
Je kan de hele maand november de wandeling maken met je gezin. Je kan je hiervoor 
doorlopend inschrijven tot het einde van de actie (30/11). 
 
Voor het bedrag van 3€ ontvang je een zakje met de route, invulblad en een kleine 
verrassing per ingeschreven kind. Na afloop wordt een winnaar geloot bij de kleuters en 
de lagere schoolkinderen. 
 

 

Tekenfund 

Uw kind heeft een supertoffe tekening gemaakt en krijgt vandaag een persoonlijke 
verkoopfolder mee naar huis. 
In deze folder staat het doel van de inzamelactie vermeld - een avontuurlijke speelplaats - 
en wordt er uitgelegd hoe alles werkt. 
Het allerbelangrijkste is dat alle kinderen - al dan niet samen met 
papa of mama - hun eigen webshop openen en zoveel mogelijk 
familie en vrienden uitnodigen om een kijkje te nemen en te 
bestellen. Achteraf worden alle bestellingen via de school 
meegegeven.  
Deze actie loopt tot 16/11/2021. 

 

 



     

             

 
 

Voorleesweek 

November staat ook in het teken van de voorleesweek. We maken het knus en gezellig in 
de klas, met een mooi aanbod aan verhalen. Heb jij zin en tijd om voor onze leerlingen 
voor te lezen?* Neem dan zeker contact op met ons oudercomité! 

 
 
 
 
 
 
 
 

*Afhankelijk van de corona-maatregelen op dat moment, mogelijk wordt dit digitaal 
georganiseerd. 

 

 

Corona – maatregelen  

1) Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar dragen vanaf 08/11 binnen opnieuw een 
mondmasker op school. 
- Als de leerlingen stilzitten in de klas en er is voldoende afstand en ventilatie, mag 
het mondmasker af. 
- Buiten kunnen de mondmaskers af, als de leerlingen intense fysieke contacten 
vermijden. 

2) Leraren van het 5e en 6e leerjaar moeten geen mondmasker dragen tijdens het 
lesgeven vooraan in hun klas, op voorwaarde dat er voldoende ventilatie is en 
voldoende afstand tussen de leraar en de leerlingen. 

3) Ventilatie blijft belangrijk, regelmatig zullen we met de CO2 meter langsgaan om 
de waarden te monitoren. 

4) Om de druk op artsen en de CLB’s te verminderen en opdat er minder leerlingen 
nodeloos in quarantaine moeten: 
-worden vanaf 08/11 enkel nog leerlingen getest als ze symptomen vertonen. 

             -vanaf 08/11 wordt een klas 1 week in quarantaine geplaatst bij 4 of meer      
              besmettingen in één klas in 1 week. 

5) De aanwezigheid van derden op school wordt beperkt. Derden dragen een 
mondmasker. 

6) Oudercontacten vinden bij voorkeur digitaal plaats. Soms kan een fysiek 
oudercontact aangewezen zijn. 

 

 

 

 

 



     

             

 
 

In de prijzen gevallen 

K3B en 6B waren in september in de prijzen gevallen omdat zij het hoogste percentage 
strappers hadden. 
K3B koos voor knutseldozen van Lego en 6B koos na overleg voor het spel ‘The Hive’, een 
spannend bordspel. Proficiat en veel speelplezier! 

 
 

 

 

Nieuwsbrief       GO! basisschool De Blokkendoos 
Is een uitgave van GO! basisschool De Blokkendoos Leon Gilliotlaan 58 2630 Aartselaar   

REDACTIE Directeur - schoolteam kleuterschool en lagere school en secretariaat. 

Nieuwsbrief      GO! basisschool De Blokkendoos niet ontvangen? 

Tel: 03 887 66 91  info@bsdeblokkendoos.be   Alle info vind je ook via www.bsdeblokkendoos.be 

 

mailto:info@bsdeblokkendoos.be
http://www.bsdeblokkendoos.be/

