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Jaarthema: “Door een roze bril”
We kijken vooruit,
we kijken met een lach,
naar al het moois
dat komen mag!
Voel je het niet?
Zie je het niet?
Zet dan snel die bril op,
en kijk naar wat kan,
en wat mogelijk is!
Want dan
gaat er een hele wereld
voor je open!
En wat zagen we door onze roze bril op de laatste dag van september? De schoolboeken werden
eindelijk geleverd! Wat een blijdschap, wat een vreugd, een boek voor iedereen, dat doet deugd!

Nieuws
Coronamaatregelen
U hoorde het al, vanaf 1 oktober zijn de coronamaatregelen weer iets minder streng! We zetten even
op een rijtje wat er hier op school verandert.
● Geen mondmaskers meer voor leerlingen en leerkrachten. Het mag vrijblijvend wel nog
uiteraard.
● Mondmaskers voor ouders zijn nog verplicht bij oudercontacten. Aan de schoolpoort, in
openlucht en met voldoende afstand kan het mondmasker afgezet worden. Probeer steeds
voor de veiligheid van uzelf en anderen te zorgen.
● Klasoverschrijdende activiteiten mogen sporadisch weer. Zo kan uw kind al eens bij een
andere leerkracht of in een andere klas een activiteit doen en komen we weer wat dichter bij
de normale schoolwerking. Ook bij korte afwezigheid van de leerkracht, kunnen de kinderen
verdeeld worden over andere klassen, waar zij dan kunnen werken.
● Er worden nog extra CO2-meters aangekocht. Deze zullen van klas naar klas worden
doorgegeven, zodat elke klas geregeld de ventilatie kan opvolgen. De regels rond ventilatie
(ramen open, deuren open wanneer het kan) blijven van toepassing. De CO2-meters kunnen
de leerkracht helpen om dit goed op te volgen.
Alle andere maatregelen (bv. de afspraken i.v.m. brengen en afhalen van kinderen) behouden we
zeker nog tot aan de herfstvakantie. Indien er na overleg met de preventieadviseur nog wijzigingen
zijn, zullen we u zeker informeren!
Veldloop
3,2,1,...Start! En daar gingen ze! Meer dan honderd
leerlingen van onze school hebben de eer van onze school
vertegenwoordigd op de veldloop! Proficiat aan alle
deelnemers! Wat is het fijn dat zoveel kinderen zich van
hun sportiefste kant lieten zien! En als kers op de taart
konden maar liefst 6 leerlingen een medaille mee naar huis
nemen! Gefeliciteerd!
Allergieën
Wij vieren op school graag feest: verjaardagen, presentatiefeest, Kerstmis,... En bij al die
feestelijkheden wordt al eens iets lekkers gegeten. We weten dat sommige kinderen een allergie of
intolerantie hebben voor bepaalde voedingsmiddelen. Zo kunnen we hier op school rekening mee
houden.
Indien u de allergie nog niet doorgaf, mag u dit altijd aan het secretariaat doorgeven. Indien u dit
reeds doorgaf via het briefje van oog voor lekkers, of heeft u dit reeds vroeger gemeld, dan hoeft u
niks meer te doen.
Verloren/gevonden voorwerpen!
‘s Ochtends fris, in de namiddag nog een warm zonnetje. Dat zorgt voor heel wat
truien en jassen die blijven liggen op school. Gelieve in alle truien en jassen de
naam van uw kind te schrijven! En neem zeker eens een kijkje bij de verloren
voorwerpen!

Oog voor Lekkers!
Op donderdag 7 oktober start het project “Oog voor lekkers” opnieuw. Alle leerlingen krijgen
die dag een stuk fruit van de school. U hoeft dus maar voor 1 tussendoortje te zorgen op donderdag.
Questi voor ouders!
We starten binnenkort met Questi voor ouders. Dit is een digitaal
communicatieplatform tussen de school en de ouders. Het is de bedoeling dat
brieven voortaan digitaal via Questi aan u worden bezorgd. Zo zullen wij
minder papier verbruiken op school, dat is goed voor het milieu! De leerkracht zal
ook foto’s op die manier met u delen. De klasblogs zullen dit schooljaar verdwijnen.
Ontvangt u binnenkort een activatiemail? Open deze mail en volg de
stappen. Doe dit zo snel mogelijk!
Vanaf midden oktober mag u een eerste bericht via Questi verwachten van de klasleerkracht. Vanaf
dan kan u via Questi de leerkracht contacteren en zal u regelmatig informatie via die weg krijgen.
Heeft u hulp nodig, of heeft u vragen? Aarzel niet om ons te contacteren. U kan de leerkracht
aanspreken of rechtstreeks contact opnemen met liesann.vanmol@olvp.be of nele.dewit@olvp.be .
Wij zijn telefonisch of aan de schoolpoort ook bereikbaar!
Groene speelplaats - Bewegingstip van juf Veerle
Dag mama, papa, begeleiders en grootouders,
De eerste schoolmaand zit erop en we hebben toch nog kunnen genieten van het mooie weer. Als
bewegingsteam willen we jullie graag elke maand enkele bewegingstips meegeven!
Al bewegend leren onze kinderen enorm veel, misschien beseffen we
dit onvoldoende! Laat je kinderen heel veel buiten spelen ook
wanneer het weer een beetje minder is. Buiten ontdekken ze al
spelend wat je met zand, steentjes, takjes, gras, eikels, kastanjes en
potjes allemaal kan doen. Een tof idee is een buitenkeuken knutselen
met palletten bijvoorbeeld.
Op onze school knutselden enkele mama’s, papa’s, juffen en de
directeur onder leiding van een deskundige een prachtige
buitenkeuken in de speeltuin. Daar vertoeven nu vele leerlingen en
kleuters!
Ze experimenteren met natuurlijke materialen en maken de lekkerste maaltijden
ooit!! Met echte kookpotten en keukenbenodigdheden uit de kringloopwinkel!
Tijdens dit kookspel versterken de kinderen hun taalvaardigheid door met elkaar
te communiceren en moeten ze ook afspraken maken met elkaar! We zien daar
elke dag blije gezichten en kinderen die genieten!
Misschien komen hier ook enkele Pascales Naessens, Sergio Hermannen en
Jeroenen Meus uit???
Vele sportieve groeten
Juf Veerle!

Eetfestijn!
Vorig jaar moesten we op het laatste moment het eetfestijn aflassen. Dit
jaar doen we een nieuwe poging en we vertrouwen erop dat alles zoals
gepland mag doorgaan. Omwille van de veiligheid is het opnieuw een
take-away formule. U geeft uw bestelling door en wij zetten alles klaar.
Gewoon nog even komen halen op zaterdag 23 oktober en dan kan u thuis
genieten van een heerlijke maaltijd! Noteer dus alvast 23 oktober in uw
agenda
en
vergeet
niet
tijdig
te
bestellen
(https://www.oudercomitebawat.be/eetfestijn/ )!

Familienieuws
We verwelkomen:
Ömer, een broertje voor Neside (K2A) en Kübra (L2B) Pandal
Colette, een zusje voor Babette (L2B) en Baziel (L4C) Serrien
May, een zusje voor Inaya (K2A) en Rayn (L1B) Dahouchi
Noah, een broertje voor Lilou Michel (K2A)
Armin, een broertje voor Baktash Rashidi (K2A)
We nemen afscheid van:
Ronald Vilain, grootvader van Roxanne (K2B) en Cedric (L1B) Vilain.
Andrea Huys, overgrootmoeder van Caileigh (K3A), Kiënto (L4A) en Kénai (L6C) Van Hooste

Belangrijke data
Ter info: Onze agenda kan u steeds via de website raadplegen en toevoegen aan uw eigen Google
agenda.
KS = Kleuterschool
LS = Lagere School
Oktober
Vr 1

Lokale verlofdag = GEEN SCHOOL

Za 9

Eerste Communie (L2)

Wo 13

Pedagogische studiedag = GEEN SCHOOL

Di 19

KS: oudercontact
16u: Personeelsvergadering: geen studie voor LS, wel opvang

Do 21

KS: oudercontact

Vr 22

Schoolfotograaf

Za 23

Eetfestijn!

Di 26 - Do 28

LS: oudercontact

Vr 29

LS: rapport 1

November
Ma 1 - Zo 7

Herfstvakantie = GEEN SCHOOL

Do 11

Wapenstilstand = GEEN SCHOOL

Ma 15

16u: Personeelsvergadering: geen studie voor LS, wel opvang

Vr 19

Presentatiefeest

