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Herfstvakantie verlengd tot en met 15 november 

Op het Overlegcomité werd beslist dat de herfstvakantie voor alle onderwijsniveaus     

-uitgezonderd het hoger onderwijs- wordt verlengd tot en met zondag 15 november. 

Deze maatregel is genomen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. De 

lessen hervatten op maandag 16 november. 

 

Wat na de verlengde herfstvakantie? 

De situatie wordt op de voet gevolgd. Onder voorbehoud van de evolutie van de pan-

demie krijgen de leerlingen van het basisonderwijs vanaf 16 november 100% contact-

onderwijs. 

 

Opvang tijdens de (verlengde) herfstvakantie 

In eerste instantie staan ouders maximaal zelf in voor opvang.                                               

Als dat niet lukt, kunnen jullie op de website van de gemeente meer info vinden over 

de speelpleinwerking ‘De Pretplaneet’ tijdens de herfstvakantie 2020. Wij rekenen 

hierbij ook op jullie verantwoordelijkheid. Want de klassen van de derde graad hebben 

een brief ontvangen omdat hun kind op school contact heeft gehad met iemand met 

corona en waarbij het risico op besmetting laag was. Maar dat betekent dat deze                

kinderen hun sociale contacten moeten beperken. Ze mogen wel naar school maar 

even geen hobby’s. Dus ook geen Pretplaneet! 

 

We hebben 6 besmettingen op school waarvan er al enkele terug coronavrij zijn. Op 

maandag 16 november starten we volledig op in pandemiefase oranje. De kinderen die    

‘s middags op school blijven ineten, eten dan in de klas. Zij nemen een keukenhand-

doek en een eigen drinkbus mee. Als jullie in de mogelijkheid zijn om jullie kinderen 

thuis te laten eten dan zouden wij dat ten zeerste appreciëren. 

 

We wensen jullie ondanks alles een fijne vakantie. Geniet van de kleine dingen die nog 

wel mogen. Draag goed zorg voor jezelf en elkaar. 

 

 



Nieuwsberichten: 

 De sociale vaardigheid voor november is: We helpen elkaar!   

 Begin oktober zijn de kleuters en lagere schoolkinderen op zoek gegaan naar ons jaarthema. 

Met de verdiende puzzelstukken en letters vormden ze samen het jaarthema Beestig . 

 Op vrijdag 30 oktober hebben alle kinderen en leerkrachten hun beste beentje voorgezet voor 

het goede doel. Ze stapten dit schooljaar voor de Damiaanactie maar liefst 4470,53 euro bij elkaar.                    

Een welgemeende dankjewel aan alle sponsors en kinderen om in deze donkere dagen een lichtpuntje te zijn. 

Thema’s kleuterschool voor de maand november 

 Week 1ste kleuterklas 2de kleuterklas 3de kleuterklas  

02/11 - 06/11 / / / 

09/11 - 13/11 / / / 

16/11 - 20/11 Papier Slapen / Dromen Herfst 

23/11 - 27/11 Papier Speelgoed Herfst              

Flits 
De afgelopen maanden haalde een klein hardnekkig beestje, Corona genaamd, ons dagelijks leven onverwachts 

overhoop. Dat het virus een enorme impact heeft op scholen, ouders en de jongsten in onze maatschappij is onte-

gensprekelijk. Maar er zijn ook positieve gevolgen aan deze crisis: er heerst grote solidariteit onder de mensen, we 

verplaatsen ons meer te voet en met de fiets, ontdekken het plezier van buiten bewegen en hebben meer aandacht 

voor gezondheid en zorgzaamheid. Samen maken we werk van een schoolomgeving die zorg draagt voor de men-

sen die er komen. 

Dus ‘flitsen’ we tussen de herfst- en krokusvakantie duurzaam naar school.                                                                                                                                                                  

De wintercampagne van het Octopusplan start na de herfstvakantie op maandag          

16 november en loopt tot aan de krokusvakantie.  

De kerndoelstelling van FLITS is ouders en kinderen stimuleren om ook in de winter te voet of met de fiets naar 

school te gaan, met extra aandacht voor zichtbaarheid en veiligheid. FLITS wil met de campagne het autoverkeer 

terugdringen en duurzame mobiliteit stimuleren. FLITS roept ook op tot een verantwoordelijk verkeersgedrag in 

de winterperiode zowel naar zachte weggebruikers als naar automobilisten.   

Alle leerlingen krijgen na de herfstvakantie een Flitskaart mee naar huis. Het doel is om de vier stickerdelen te ver-

zamelen tussen herfst- en krokusvakantie zodat de volledige Octopus afbeelding zichtbaar is. Zodra Octopus volle-

dig is, kan er meegedaan worden aan de wedstrijd om een gepersonaliseerd flitshesje te winnen.                                                                                          

De school organiseert twee fluo-dagen en twee prikacties. Op die manier kunnen de leerlingen hun vier stickers 

ontvangen. 
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