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Fijne herfstvakantie!
Jaarthema: “Door een roze bril”
Met onze roze bril zagen we
● kinderen blinken van trots in uniform van hun sportclub
en jeugdbeweging
● ouders en kinderen genieten van het lekkere eten van
ons take-away eetfestijn
● ouders en leerkrachten die met Questi voor ouders aan
de slag gingen
● heel weinig leerlingen in quarantaine thuis les volgen en
heel veel gezond op school
● leerlingen die hard gewerkt hebben op school en hun
eerste rapport vol trots mogen ontvangen!
● peuters die in november voor het eerst naar school
komen en al eens een kijkje kwamen nemen tijdens
een ‘wenmoment’
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Nieuws
Coronamaatregelen
● Mondmaskers: Vanuit stad Sint-Niklaas wordt er aangeraden om het mondmasker aan de
schoolpoort nog te dragen wanneer u geen 1,5 meter afstand kan houden.
● Schoolpoorten: De in- en uitgangen blijven hetzelfde.
● Mondmaskers voor de leerlingen van L5 en L6: Als de leerlingen stilzitten in de klas en er is
voldoende afstand en ventilatie, mag het mondmasker af. Buiten mogen de mondmaskers af,
als de leerlingen intense fysieke contacten vermijden. Leraren van het 5e en 6e leerjaar
moeten geen mondmasker dragen tijdens het lesgeven vooraan in hun klas, op voorwaarde
dat er voldoende ventilatie is en voldoende afstand tussen de leraar en de leerlingen (en
tussen de leraar en eventueel andere personeelsleden).
● Nieuwe test- en quarantaineregels: vanaf 8 november worden enkel nog leerlingen
basisonderwijs getest als ze symptomen vertonen. Pas bij 4 of meer besmettingen in een klas
in 1 week treedt er een procedure tegen clusteruitbraken in werking. Dit betekent dat deze
klas 1 week in quarantaine wordt geplaatst.

Questi voor ouders!
Het is een feit! Questi voor ouders is ondertussen actief en we zijn heel blij te zien
dat bijna alle ouders hun activatie in orde hebben gebracht! Bent u een van de
weinigen waarbij het nog niet lukte? Probeer dan zo snel mogelijk te activeren of
contacteer liesann.vanmol@olvp.be als er vragen zijn. Gebruik ook de app van
Questi. Deze is heel gebruiksvriendelijk en vanaf nu zal u brieven en andere
informatie van school via Questi ontvangen! De leerkracht probeert ook 2
keer per maand een bericht uit te sturen om u op de hoogte te houden van de klasactiviteiten.

Eetfestijn!
Dank je wel aan alle ouders die onze school steunden door een lekkere
maaltijd te bestellen op ons take-away eetfestijn! We mochten 231
pakketjes klaarmaken! De opbrengst zal onder andere gebruikt worden voor
een mobiele muziekinstallatie. Onze leerlingen vinden het heel fijn om op
vrijdag te genieten van muziek op de speelplaats! Dansen en zingen, lachen
en springen!

Middagsport en sportsnack!
Vanaf na de herfstvakantie zal er op regelmatige basis middagsport georganiseerd worden. De
leerlingen van het 1ste tot en met het 6de leerjaar zullen een uitnodiging krijgen om hieraan mee te
doen, wanneer hun leerjaar aan de beurt is.
Ook ‘Sportsnack’ (sport na school) wordt weer opgestart. Het eerste en tweede leerjaar zijn het eerst
aan de beurt. Zij kunnen onder leiding van meester Robbe een extra uurtje sport in de week volgen.

Helm op, fluo TOP!
Na de herfstvakantie start de fluo-actie weer. Door fluohesjes aan te doen,
je fietslichten aan te steken en een helm op te zetten op de fiets, kan je
veel veiliger op straat fietsen en stappen. De kinderen verdienen een
sticker voor elke dag dat ze hun fluohesje aan hebben. Ook voor de
fietshelm krijgen ze een sticker. Is hun stickerkaart vol? Dan kunnen ze
gratis naar de Zoo of Planckendael, of wie weet wint de klas wel een toffe
prijs!
Dus laat je zien na de herfstvakantie, en ga veilig door het verkeer!

Voorleesweek 22-28 november
Binnenkort is het voorleesweek! U kreeg alvast een uitnodiging om als (groot)ouder eens te komen
voorlezen in de klas van uw kind. Kan u zich niet vrijmaken overdag? Maak dan een voorleesfilmpje
en bezorg dit aan de juf.
Waarom zetten we op school in op lezen en voorlezen? Omdat kinderen die meer leesplezier hebben
ook beter leren lezen en meer dingen leren. Woordenschat, zinsbouw, begrip in teksten,... En
ondertussen is het vooral genieten! Je duikt in de wereld van een boek en je laat je er even door
meeslepen.
Dus maak thuis ook tijd om eens voor te lezen aan je kind. Want vergis je niet, ook kinderen van het
zesde leerjaar genieten daar nog van! Voorlezen mag trouwens ook in een andere taal dan het
Nederlands!

Bewegingstip van juf Veerle
Beste mama, papa, oma en opa
Hierbij wil ik jullie nog enkele beweegtips meegeven die
jullie buiten kunnen doen, nu de herfstvakantie in
aantocht is.

Waarom met kinderen buiten spelen?
● Ze gaan spontaan meer bewegen en dat bevordert een gezonde en evenwichtige groei met
minder kans op overgewicht.
● Onze kinderen worden er blij van en kunnen zich volop uitleven en goed vuil maken.
● Ze ontwikkelen hun motoriek. Buiten ontdekken ze een grassprietje, steentjes, insecten.... Dus
ook andere kansen om hun motoriek te testen en hun grenzen te verleggen.
● Je kleuter zal minder vaak ziek worden. Door te spelen met zand, gras... komen ze in contact
met ongevaarlijke microben die hun immuunsysteem helpen uitbouwen. Zo zijn ze beter
beschermd tegen ziektes.
● Onze kleuters leren creatief zijn. Nieuwe dingen, nieuwe uitdagingen vragen altijd om nieuwe
oplossingen die onze kleuters best zelfstandig ontdekken. Natuurlijk materiaal stimuleert de
fantasie. Een stok wordt al snel een paard...
● Ze leren ook snel nieuwe vriendjes kennen en leggen spontaan contacten.
● Ze leren sociaal zijn. Buiten is de ruimte open, en onvoorspelbaar. Dat geeft meer kans tot
samenwerken. Omdat er meer plaats is, kiezen kinderen zelf wanneer ze alleen of met een
vriendje willen spelen.
● Ze leren proberen en ervaren. Dat de wind door je haren blaast, dat gras niet zo lekker is, dat
zand met water modder wordt...
● Ze kweken zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen bouw je op met telkens nieuwe en onvoorspelbare
ervaringen en daar heb je buiten alle kansen toe.
● Ze krijgen respect. Ze leren de omgeving kennen en met respect en zorg behandelen.
● Ze leren ver kijken. Dat is vandaag de dag zeer belangrijk, nu kinderen vaker voor de
schermen zitten.
Geniet samen met je kinderen buiten, in je tuin, de speeltuin, in een bos, een park, een pleintje. Ook
eens samen picknicken kan zeer leuk zijn en zeker wanneer je eerst samen alles klaarmaakt met je
kleuter!
Neem een bal mee, ravot samen en rollebol in het gras....
Ik weet zeker dat zo een moment wonderen kan doen!
Veel beweegplezier
Juf Veerle

😎👌

Geniet en maak tijd voor tijd samen met je kids!

Familienieuws
We verwelkomen:
Rana, een zusje voor Malik Cebeci (K1b)
Cyriel, een zoontje voor Lotte Soens (juf K2C)
Leon, een zoontje voor Ann-Sophie Waterschoot (juf L2C)

We nemen afscheid van:
Jeanne Verhaert, overgrootmoeder van Bram Saeys (K3C)
Lutgard Bruggeman, schoonmoeder van juf Veerle Mariman (bewegingsleerkracht)
Safet Morina, overgrootmoeder van Laura (K2C), Oltiana (L1C) en Adea (L4C) Bajrami en
grootmoeder van Arbnore Morina (poetspersoneel)

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
November
Ma 1 - Zo 7

Herfstvakantie = GEEN SCHOOL

Do 11

Wapenstilstand = GEEN SCHOOL

Vr 12

L4: Bezoek aan Ieper

Ma 15

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

Di 16

L5: leeruitstap Antwerpen

Vr 19

Presentatiefeest

Ma 22

L1: Bezoek aan het huis van de Sint
K3: theatervoorstelling: Lotje vertelt

Vr 26

L2: bezoek aan Cleeterboshoeve

December
Wo 1

Pedagogische studiedag = GEEN SCHOOL

Do 2

L4: Medisch schooltoezicht

Ma 6

Sinterklaas op school

Wo 8

L5-6: MOEV: Unihockey

Ma 13

L5-6: Theatervoorstelling “Knetter”

Di 14

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

Do 23

L2: Filmvoorstelling

Vr 24

Kerstavond: Einde schooldag om 12.05u
Rapport 2

Ma 27

Start kerstvakantie

