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Ondertussen is de eerste maand van het schooljaar alweer achter de rug. De routine 

zit er al in en we draaien weer op volle toeren. 

 

Als jaarthema kozen we dit schooljaar:  oei, hier vallen de lettertjes weg…  

Op vrijdag 2 oktober (lagere school) en op dinsdag 6 oktober (kleuterschool)  

is het onze jaarlijkse startdag van het jaarthema. Tot dan zullen jullie nog een beetje 

geduld moeten uitoefenen! 

 

Dankzij de inspanningen van ouders, leerlingen, leerkrachten, middagmoeders, onder-

houdspersoneel,… mochten we de afgelopen maand in pandemie-code geel werken. 

Waarvoor hartelijk dank!                                                                                                               

Het blijft belangrijk dat we allen de preventiemaatregelen rond handhygiëne, mond-

maskerplicht en afstand houden, goed opvolgen zodat we alle onderwijskansen open 

houden.                                                                                                                                                   

Op dit moment zien we de coronacijfers in Vlaanderen stijgen. Om de veiligheid van al 

onze leerlingen en personeelsleden te waarborgen, vragen we met aandrang aan leer-

lingen en ouders om bij mogelijke Covid-19 symptomen thuis te blijven en de huisarts 

te raadplegen. 

Nu de afgelopen weken kregen we heel wat vragen van ouders: moet mijn kind thuis-

blijven bij een verkoudheid of een hoestje? De Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging 

voor Jeugdgezondheidszorg maakte beslissingsbomen. We vereenvoudigden die wat, 

zodat je op basis van enkele vragen, kunt zien of je kind al dan niet naar school mag. 

Uiteraard moet een kind thuisblijven als het echt ziek is, maar bij een simpele verkoud-

heid kan het naar school.                                                                                                                    

We geven de beslissingsboom op papier mee aan elk gezin. Je vindt hem ook in bijlage 

bij het Notendopje. 

 

Thema’s kleuterschool voor de maand oktober 
Week 1ste kleuterklas 2de kleuterklas 3de kleuterklas  

05/10 - 09/10 Gaatjes en draadjes Kabouters en      Bouwen en vormen 

12/10 - 16/10 Herfst in onze tuin Spinnen Bouwen en vormen 

19/10 - 23/10 Herfst in onze tuin Mijn lichaam Platvoetje 

26/10 - 30/10 Grootouders Mijn lichaam              Platvoetje               



Nieuwsberichten: 

 Ook dit jaar zetten we elke maand een sociale vaardigheid in de kijker. Voor oktober is dat:                              

Het beste afval is geen afval.                                                                                                                                             

We willen jullie er nog eens aan herinneren dat de koeken in de “koek&doos” horen en eventuele papiertjes 

nemen de kinderen terug mee naar huis. Geven jullie hier thuis de nodige aandacht aan? 

 We zijn nog maar een maand verder en we hebben weer een berg aan verloren voorwerpen verzameld: jas-

sen, truien, potjes,… Omwille van de Covid-19 maatregelen kunnen jullie geen kijkje komen nemen maar zorg 

er alvast voor dat overal een naam op staat zodat we het kunnen bezorgen aan de juiste kinderen.   

 Dit schooljaar gaan de kinderen niet op bezoek naar de bib (behalve het eerste leerjaar) maar komt de bib 

naar de kinderen door middel van bibboxen. De leerkrachten geven maandelijks door welke boeken ze in hun 

bibbox willen en het bibliotheekpersoneel stelt de bibboxen zorgvuldig samen. Deze worden dan geleverd 

aan de school. 

 De leerlingenraad op onze school bestaat uit 2 leerlingen uit elke klas van het 4de, 5de en 6de leerjaar. Ze 

plannen, stellen vragen, wisselen ideeën uit en doen voorstellen die het schoolleven op GBS Gierle nog aan-

genamer kunnen maken. Ze vergaderen op regelmatige basis met juf Debby en juf Marte. Leerlingen partici-

peren zo daadwerkelijk aan het schoolleven. Hun ideeën nemen we au sérieux. Hun vragen krijgen een eerlijk 

antwoord. Hun voorstellen nemen we mee naar de personeelsvergadering. We stellen ze even aan jullie 

voor: Nore Wynants (L4A) - Siska Leys (L4B) - Layna Leirs (L5A) - Lena Smets (L5B) - Axel Van den Abbeele 

(L6A) - Kaat Vervoort (L6B). 

 Er zijn ook nieuwe vertegenwoordigers gekozen voor de kindergemeenteraad.                                                    

L5A Jules Mermans     L5B Nanou Hendrickx     L6A Niel Vervoort     6B Ayman El Mousati El Boussaksaqi 

Aandacht voor: 
 Van bepaalde ziekenfondsen krijgen ouders een deel van de kosten voor schoolactiviteiten terugbetaald. Het 

is voldoende dat je daar een document voor invult en op school laat afstempelen en handtekenen. Mogen 

wij wel vragen om dit formulier al volledig in te vullen vooraleer je het naar school meegeeft: naam van het 

kind -activiteit - datum - prijs. Alvast bedankt om dit te willen doen! 

 Na controle en hercontrole door het kriebelteam in de kleuterschool zijn er geen luizen vastgesteld. Maar nu 

het kriebelteam dit schooljaar niet aanwezig kan zijn in de lagere school omwille van de Covid-19 maatrege-

len durven we aan jullie vragen om de hoofdharen van je kind regelmatig te controleren op luizen. Je kunt 

luizen het best opsporen met de nat-kam-test. Een test die bij de wekelijkse wasbeurt kan toegepast worden. 

Enkel als we allen samenwerken, kunnen we de luis uit de school bannen. Verwittig altijd de school of het 

CLB wanneer je luizen hebt gevonden bij je kind. Via youtube vinden jullie verschillende filmpjes over de nat-

kam-methode. 

 Op vrijdag 18 september kon de aangekondigde fietscontrole voor onze lagere schoolkin-

deren niet doorgaan. De politie besliste om de fietscontrole in Lille en deelgemeenten niet te 

laten doorgaan omwille van de Covid-19 maatregelen. 

 Op zondag 11 oktober organiseert het oudercomité naar jaarlijkse gewoonte de herfstwandeling. Omdat  

2020 niet is zoals daarvoor zullen ook zij de wandeling corona-proof maken. Vanaf vrijdag 2 oktober kunnen 

jullie jezelf per 5 personen inschrijven om te komen wandelen of fietsen en dit aan de hand van een gekozen 

tijdslot. Wij hopen alvast op goed weer, een leuk samen zijn met je gezin en een veilige wandeling of fiets-

tocht. En hopelijk volgend schooljaar weer zoals vroeger! 
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Leren, hoe? Zo! 
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L6 

23 24 

 

25 

26 27 

Zwemmen: L2 + 
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Kijkmoment: K1 
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Doelenrapport: 
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