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Jaarthema:  dromen geven licht 
 

Welkom aan nieuwe kinderen! 
Op maandag 8 november heten we welkom aan Adam, Olivia en Dilara in de groene klas.    
In L2 stapt Daria dan ook in. 
We hopen dat ze (en hun ouders) zich snel thuis  zullen voelen in onze school. 
 

  

L1: Eerste rapport 
De kinderen van het eerste leerjaar hebben een eerste rapport ontvangen. Een aansluitend 
oudercontact is gepland.  
 
 
KLEUTERSCHOOL: grootouderfeest 
Donderdagvoormiddag 28/10 worden de grootouders (van 10 - 12 uur) getrakteerd op een 
optreden (turnzaal), een “theater” (overdekte gang) en lekkere koffie (refter). 
Coronamaatregelen: 

- Mondmaskerplicht voor de grootouders. 
- Elke activiteit gaat door in een andere ruimte, die voldoende verlucht wordt (met controle 

van luchtkwaliteit). 
- De grootouders komen de school binnen via de fietsenstalling, langs de grote groene 

poort, achteraan de school. Op de grote speelplaats worden ze dan naar de juiste 
inkomdeur geloodst. Daar kunnen de handen ontsmet worden. 

- De toegang tot elke activiteit gebeurt dus via die speelplaats, die tussendoor ook als 
wachtruimte dient. Grootouders gaan niet rechtstreeks van het ene naar het andere lokaal. 

- Het verlaten van dit feest gebeurt ook via een uitgang, in het lokaal waar ze zich dan 
bevinden op dat moment. De klaslokalen worden op die manier niet betreden. 

 
 
(extra) Verlofdagen eerste trimester: 
LOKALE VERLOFDAG:  vrijdag 12 november 
PEDAGOGISCHE STUDIEDAG: woensdag 1 december 
 
 
 

SPORT op school 
Joepie! We hebben allemaal ons best hebben gedaan om sport in de 
kijker te zetten op woensdag 29 september 2021. 
En....... we hebben wederom een mooie prijs (110 euro aan sport & 
spelmateriaal) verdiend voor de inzending van ons compilatiefilmpje v/d 
Dag v/d sportclub. 

3 / 2021-2022 
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De grote voorleesweek 20 – 28 november 
Die week zal er dagelijks een kwartiertje worden 
voorgelezen. Dit door een ouder/grootouder, een 
juf/meester, een teamlid van onze school.  
 
 
 

DUURZAME SCHOOL:  
Na de herfstvakantie start deze actie. We kunnen enkel stickers 
geven wanneer de kinderen effectief in fluo (= 1 sticker)/ met een 
helm (= 1 sticker) op naar school komen.  
Stickers worden enkel uitgedeeld TIJDENS deze periode. Kaarten die 
niet “vol” zijn, worden niet zomaar verder aangevuld (om toch maar te 
kunnen genieten van de beloningen). M.a.w. er moet wel degelijk een 
intentie zijn om te kunnen belonen. 
 

BIKE2SCHOOL 
De scanner telt tot 121 deelnemers. Tot op heden 1194 bucks. 
In totaal is er al 2702 km gefietst en 1957 km gewandeld. We spaarden 910 kg 
CO² uit. 

 
We doen nog eens een warme oproep om gebruikte 
batterijen mee naar school te brengen.  
We recycleren de batterijen en terwijl sparen we punten 
voor onze school. We doen dat het hele schooljaar lang.  
Dus: wie nog batterijen heeft, breng ze zeker mee!  

 
 

Nieuwjaarsbrieven bestellen 
Het is echt nog wel niet zo ver, maar we geven toch al een bestelstrookje mee met uw kind, wil het 
op 1 januari 2022 met een mooie nieuwjaarsbrief verschijnen.  
Graag zouden we jullie bestelling ontvangen op maandag 15 november om dan te kunnen 
bestellen bij de uitgeverij. 
 
 
BLIJ Nieuws bij  
✓ Idris (groene klas) die er een zusje, Isolde, bij kreeg 
✓ Fenna (blauwe klas) die er een zusje, Féline, bij kreeg. PROFICIAT. 
 
 
 
Het is zover : de eerste welverdiende schoolvakantie is in aantocht.  

Van maandag 1 november is de schoolpoort gesloten t.e.m. zondag 7 november.  
  

Iedereen, groot én klein, mag genieten en relaxen, om nadien weer vol goede moed  
en boordevol energie de school binnen te stappen.  

 
 
 
Vriendelijke groeten, 
Namens het schoolteam,        Guy Willems, directeur 
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Dag ouders 

 

We willen allemaal dat onze kinderen goed zichtbaar en beschermd naar school 
gaan. Daarom nemen wij deel aan de actie ‘Helm Op Fluo Top’ van de VSV. Door 
veilig (met een fietshelm) en zichtbaar (met reflecterende en fluorescerende kledij) 
naar school te komen, kunnen kinderen stickertjes sparen en prijzen winnen.  

De actie start na de herfstvakantie (8 november 2021) en loopt tot de 
krokusvakantie (25 februari 2022). Dat zijn de donkerste maanden van het jaar. 

Hoe werkt het? 

• Alle kinderen krijgen een spaarkaart. 

• Elke ochtend krijgt je kind op school een of twee stickers: 

- fietshelm op = 1 sticker 

- fluorescerende of reflecterende kledij aan = 1 sticker 

• Vanaf 21 stickers kunnen ze prijzen winnen. 

Prijzen 

• 21 stickers: vanaf 22 november kan je je kind inschrijven 

voor de wedstrijd op www.helmopfluotop.be/wedstrijd. 

Deelnemen kan tot en met 18 maart 2022. Je maakt 

kans op: 

- 1 ontwerpworkshop waarbij 5 vriendjes elk een fietshelm van Nutcase 

winnen die ze volledig zelf mogen versieren, met de hulp van een 

professionele tekenaar; 

- 1 van de 150 fluohesjes van Torfs; 

- 1 van de 30 cadeaucheques van 25 euro van JBC; 

- 1 van de 50 cadeaucheques van 25 euro van A.S.Adventure; 

- 1 van de 15 waardebonnen van 30 euro van WOWOW; 

- 1 van de 20 waanzinnig leuke bodyglowers van Gofluo. 

• 42 stickers: 

- 1+1 gratis toegang tot Aqua Mundo in Center Parcs of Aquafun in Sunparks. 

• 60 stickers: 

- 1+1 gratis toegang tot ZOO Antwerpen of ZOO Planckendael; 

- 1+1 gratis toegang tot Bobbejaanland voor kinderen van het 5de en het 6de leerjaar. 

 

De voorwaarden lees je op de stickerkaart of op www.helmopfluotop.be 

Vragen? Op www.helmopfluotop.be vind je al heel wat antwoorden!  Nog een andere vraag? 

Mail naar helmopfluotop@vsv.be. 
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November 2021 
 

Van 1 november t.e.m. 7 november :  herfstvakantie 
 

maandag 8      Stage L1 20.00 uur: ouderraad 

dinsdag 9  

woensdag 10      NM: Unihockey voor L5-6 

donderdag 11 Wapenstilstand vrijaf 

vrijdag 12 Lokale vrije dag 

zaterdag 13 kindergemeenteraad 

zondag 14  

maandag 15      Stage L1+ L3  

dinsdag 16     VM: L5-6 naar CC De Werft “Nautilus” 

woensdag 17  

donderdag 18 Mama TANDARTS in K3 → L6 

vrijdag 19      VM: L1-2 zwemmen 

     L3-4: techniekkoffer GOGeel 

zaterdag 20  

zondag 21  

maandag 22 N.M. K0-1 naar Cc De Werft “Concert Magiq” Stage L1 + L3 

dinsdag 23  

woensdag 24  

donderdag 25 VM: K3 zwemmen      TEAMVERGADERING 

vrijdag 26     VM: L1-2 zwemmen   

ZERO AFVAL 

zaterdag 27   

zondag 28  

maandag 29  

dinsdag 30  
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December 2021 
 

woensdag 1 PEDAGOGISCHE STUDIEDAG – “diversiteit” 

   

20.00 uur: ouderraad 

donderdag 2      stage L3 

vrijdag 3      VM: L1-2 zwemmen 

zaterdag 4  

zondag 5  

maandag 6      blokstage L1 t.e.m. 10 december 

dinsdag 7  

woensdag 8      NM: nascholing Marthe 

donderdag 9 VM: K3 zwemmen   VM: L5 CLB vaccinatie in de school 

vrijdag 10      VM: L1-2 zwemmen 

zaterdag 11  

zondag 12  

maandag 13     Rapporten meegeven  stage L3 

dinsdag 14  

woensdag 15 K.S. + L.S. oudercontacten 

donderdag 16      L.S. oudercontacten 

vrijdag 17      VM: L1-2 zwemmen 

zaterdag 18  

zondag 19  

maandag 20 TEAMVERGADERING 

dinsdag 21  

woensdag 22 KIJKMOMENT KO (groene klas) 

donderdag 23 VM: K3 zwemmen  

vrijdag 24      VM: L1-2 zwemmen 

   12.20 uur: begin kerstvakantie 

zaterdag 25  

zondag 26  

maandag 27 kerstvakantie 

dinsdag 28  

woensdag 29  

donderdag 30  

vrijdag 31  
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