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CORONAMAATREGELEN 

In het onderwijs zijn we overgestapt naar code oranje. Voor de kleuters verandert er bijna niets 

tijdens het gewone klasgebeuren. Wel moeten we op bepaalde zaken extra letten: 

● Zo weinig mogelijk externen/ouders in de school toelaten (mag wel nog buiten op de 

speelplaats voor het op- en afhalen). 

Dit heeft wel een impact op de oudercontacten voor de 2e en 3e kleuterklas. Deze zullen 

digitaal plaatsvinden.  

● Geen georganiseerde uitstappen -  de toneelvoorstellingen zijn momenteel al uitgesteld 

(nieuwe data zijn nog niet bekend). 

● De geplande ‘lampionnentocht’ (georganiseerd door de ouderraad de STAM) kan jammer 

genoeg niet doorgaan, maar er werd een alternatief bedacht -  lees hieronder meer. 

● Ook het mooie initiatief van de ‘geefmarkt’ zal niet georganiseerd worden. Graag willen we 

toch een oproep doen geefwinkels te steunen - In de Meerminne 6, heb je een geefwinkel. 

● Onze klusdag op 14 november wordt uitgesteld. 

 

Mogen we vragen ons STEEDS te verwittigen indien uw kind niet naar school komt. We 

proberen eventuele besmettingen goed op te volgen. 

Blijf zelf heel alert en houd voldoende afstand en draag steeds je mondmasker!  

Dank u om hier samen tegen te vechten, we hopen allemaal dat dit snel voorbij is. 

WELKOM NIEUWE KLEUTERS  

Juf Charlotte is zwanger en super blij! Dit houdt wel in, dat ze niet 

meer mag komen werken. Gelukkig vonden wij een enthousiaste 

juf Birgit die met heel veel zin met  

onze nieuwe kleuters aan de slag gaat. 

 

11 nieuwe kleuters starten na de herfstvakantie in de  

                               eendenklas. 

Welkom Rosie, Olivia, Toots, Jinthe, Maxie, Jeroom, Ziva, Sofia, Lex, Eliza en Mia! 

LUIZENCONTROLE 

Op donderdag 12 november gaan we alle kleuters nakijken op luizen. 
Kinderen die luizen hebben, zullen zo snel mogelijk behandeld moeten worden. 

Kijk uw kinderen thuis alvast goed na!  

 

Kiwi actie 

Zespri houdt een ballenactie. 

Helpen jullie ons mee met het sparen van kiwistickers? Hiermee 

kunnen we ballen winnen voor de school…  

Kleef de stickers van de kiwi’s op een blaadje en geef ze mee aan je 

kleuter. Dank u! 

GEEN SCHOOL: 

Herfstvakantie : van maandag 02/11/’20 tot en met woensdag 11/11/’20 

(wapenstilstand). 



 

 

 

 

 

 

 

Verkeersweek 9-13 november - AANDACHT VOOR ZICHTBAARHEID 

 

FLUOHESJES: Vanaf donderdag 12 november krijgen alle kleuters het fluohesje van de school. De 

nieuwe kleuters krijgen er nog eentje gratis van de school, de anderen krijgen hun hesje terug van het 

vorige schooljaar. Indien dit hesje nog in jullie bezit is, gelieve het dan vanaf 12 november te laten 

dragen door uw kind.  

We verwachten dat uw kleuter het fluohesje (1) draagt op weg naar school en terug naar huis. (2) Ook 

kleuters die met de auto gebracht worden, dragen het fluohesje. Het fluohesje zal ook op school 

gedragen worden bij elke schooluitstap of activiteit. (3)  

Wanneer je een fluohesje verliest zal er €7 aangerekend worden. (4) 

 

 (1)         (2)            (3)       (4)  

 

 

 

 

 

 

POLITIE OP BEZOEK: Op  vrijdag 13 november komt de politie bij ons op bezoek.  

 Hoe ziet een uniform eruit? Hoe voelt het om op een motor te zitten? Hoe ziet een combi er  

 binnenin uit? Wat doet een speurhond?  

 Een spannende voormiddag die onze kleuters zeker zal boeien…  

 

FLUODAG: Op vrijdag 13 november mogen alle kleuters in FLUO gekleed naar school komen! Leef je 

maar helemaal uit! 

LAMPIONNENTOCHT wordt vervangen door een KABOUTERTOCHT 

 

Herinner je de berentocht nog in de coronatijd? Een mooi initiatief om het wandelen met je kinderen 

leuker te maken? Een zoektocht naar beren…  

De ouderraad heeft hier een nieuwe versie van bedacht EEN 

KABOUTERTOCHT.  

Alle kinderen hebben een mooie kabouterkleurplaat gekregen om voor het 

raam te hangen en het wandelen in de buurt weer wat aangenamer te 

maken. Ben je creatief dan kan je er zeker een echt kabouterplekje van 

maken. Hier kan je wat leuke knutselideeën terugvinden. 

Gaan jullie de uitdaging mee aan?  

Hang de kleurplaat aan je raam, knutsel er op los en maak van Mortsel mee 

een kabouterstad, waar het wandelen ontzettend gezellig wordt! Neem de 

plattegrond bij de hand en ga op zoek naar al die kabouters! 

Ouderbevraging 

In januari-februari 2020 hebben we bij jullie een tevredenheidsonderzoek afgenomen. Het is een tijdje 

geleden maar vanwege de Coronaperiode hebben we jullie hierover nog geen resultaten meegegeven. 

We kregen nochtans mooie rapporten binnen.  

Via deze LINK kan je de resultaten bekijken. Bedankt voor jullie feedback, we gaan ermee aan de slag! 

VOORLEESWEEK  21-29 november ‘20 

                    Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong en oud. Tijdens de Voorleesweek (21 

- 29 november 2020) zet Iedereen Leest graag het belang én het plezier van 

voorlezen in de kijker. 

Onder het motto 'Lezers maak je samen' zetten we dit jaar in op ouderbetrokkenheid. 

Ouders zijn immers cruciaal voor de leesopvoeding van een kind: hun invloed is het 

grootst, zo blijkt uit onderzoek. Maar ze staan er niet alleen voor. Een heel netwerk 

rondom hen kan hen mee ondersteunen in die taak: kinderbegeleiders, 

bibmedewerkers, leerkrachten... 

Want lezers, die creëer je samen. Meer info vind je op: www.voorleesweek.be 

 

https://drive.google.com/file/d/1WEQromQquTQfNU0npeCpfjvsRvKsr-mc/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1JFb8jkCNyerRoV501pW2Nl0fDWNQznRaIpTjgph7vMk/edit?usp=sharing
http://www.voorleesweek.be/


 

 

 

GENIET VAN EEN GEZELLIGE HERFSTVAKANTIE ! 

WIST JE DAT… 

Ren je ROT en de pompoenverkoop een groot 

succes was? Er werden wel 335 pompoenen verkocht 

en de leerlingen van de lagere school hebben heel 

veel centjes ingezameld voor de dieren. Nu kan er 

weer extra goed voor die beestjes gezorgd worden. 

 

 

 

Alle klassen foto’s op de website hebben geplaatst? Neem zeker eens een kijkje 

en zie wat voor leuke activiteiten de juffen met jullie kinderen doen. 

 

De foto’s van de schoolfotograaf zal je na de herfstvakantie kunnen bestellen/ 

bekijken ….  

 

  

Je je kleuter kan inschrijven voor opvang in de rode kubus voor 

de maand december vanaf maandag 23/11 


