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Dag Beste ouders
In onze school komen er in meerdere jaren, kleuter en lager, meer besmettingen voor van
Covid-19. De toestand is zeker niet problematisch, maar de ongerustheid bij de ouders neemt
toe. Dit hebben de leden van de ouderraad ook goed verwoord op de vergadering van
woensdag.
In de school zoeken we een evenwicht tussen wat zinvolle, noodzakelijke informatie is en wat
niet. Door te veel aan informatie zouden ouders verkeerde beslissingen nemen en onnodige
testen afleggen of kinderen thuis houden. Door te weinig informatie zouden ouders belangrijke
regelgeving missen.
De beslissingen over corona die ik als directeur neem, zijn steeds overlegd met de
preventieadviseur en het contact-tracing-center of een arts. Zij helpen beslissen wanneer
welke brieven moeten meegegeven worden en in welke klassen.
Daarom:
Indien uw kind geen brief aangaande coronamaatregelen bij zich heeft, moet u aangaande
corona niets ondernemen en zijn er in de klas van uw kind geen extra maatregelen nodig.
Om de pandemie mee te helpen indijken, is het wel belangrijk dat u bij symptomen uw kind
thuis houdt en advies vraagt aan uw arts. Zieke kinderen horen nu eenmaal niet thuis op
school, los van corona.
Hopelijk heb ik u hiermee voldoende geïnformeerd.
Vriendelijke groeten,
Ronny Das
Directeur BSA
Chocolade
Goed nieuws! De chocolade is geleverd maar we vragen nog even geduld. De dozen moeten nog
gelabeld worden en daarom kunnen jullie de chocolade ophalen vanaf maandag 29 november. Dank
voor jullie begrip!
Fietspad Oude Beersebaan
Van 6 tot en met 10 december legt een aannemer een dolomieten pad aan op de bosweg van de
Oude Beersebaan (tussen de Ring en Vosselaar). Het bospad wordt deze periode afgesloten voor
voetgangers en fietsers. Zij volgen een omleiding via de Wilgentakjesdreef, Oudebaan, Weigang,
Antwerpsesteenweg en Ring in beide richtingen. Mogelijk gebruikt u deze weg om vanuit Vosselaar
naar school te fietsen. De planning van de werken is altijd afhankelijk van de weersomstandigheden,
deze kan dus nog wijzigen. Alle informatie vindt u ook op deze website.
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Helm Op Fluo Top
Zoals ieder jaar doen wij weer mee met de zichtbaarheidsactie ‘Helm Op Fluo Top’. Deze actie wil
kinderen aanmoedigen om te voet of met de fiets naar school te blijven gaan. Door zich veilig
(fietshelm) en zichtbaar (met reflecterende en fluorescerende kledij) te verplaatsen in deze donkere
periode, kunnen kinderen stickers sparen en prijzen winnen. De actie loopt tot aan de krokusvakantie.
Kinderen kunnen zich inschrijven via deze website. Dit kan tot 18 maart 2022. Op deze manier maken
ze kans op verschillende leuke prijzen. Doe zeker mee! Meer info vind je hier.
Kleuterschool
* Eendjesklas: Deze week gingen we van start met het thema ‘Sinterklaas’. We konden spelen met de
kleine boten en de figuren van Sint & Piet, ons verkleden als Sint of Piet, spelen in de grote boot, lopen
over het “dak” en pakjes gooien in de schoorsteen…
Dinsdag keken we naar een voorstelling van theater Tomaat.
Volgende week werken we nog verder rond het thema ‘Sinterklaas’ en tellen we af naar de komst van
de Sint. Hij zal ons woensdag een bezoekje brengen op school. Woensdagmiddag zetten we ook ons
“laarsje” klaar. Je kleuter mag daarom woensdag een tekening of briefje voor Sint & Piet of een wortel
voor het paard meebrengen. Wie weet brengt de Sint dan wel een leuke verrassing voor ons…
* Nijntjes- & Egeltjesklas: Afgelopen maandag kwamen Sint en Piet langs in een poppenspel. Ze
hadden een groot probleem: Bakpiet had alle koekjes opgegeten en Hulppiet kwam dan weer vertellen
dat hij een zak zonder cadeautjes bij zich had. Oeps! Gelukkig krijgen de Pieten hulp van onze
vriendjes! Zo gaan we alvast helpen met cadeautjes inpakken en koekjes bakken. Verder kunnen we ons
verkleden als Sint en Piet, het poppenspel naspelen, het paard verzorgen… We genoten op dinsdag
ook nog van een voorstelling van theater Tomaat en op vrijdag speelden we weer met veel
enthousiasme in het bos.
Volgende week werken we nog verder rond het thema ‘Sinterklaas’ en tellen we af naar de komst van
de Sint. Hij zal ons woensdag een bezoekje brengen op school. Woensdagmiddag zetten we ook ons
“laarsje” klaar. Je kleuter mag daarom woensdag een tekening of briefje voor de Sint en Piet of een
wortel voor het paard meebrengen. Wie weet brengt de Sint dan wel een leuke verrassing voor ons…
* Muizen- & Berenklas: Het is Sinterklaastijd! We genieten met volle teugen van deze fijne periode.
In onze klas spelen we in de stoomboot, verkleden we ons als Sint & Piet, brengen we pakjes rond…
Onze kleuters mogen op maandag 29 november een glazen potje meebrengen naar de klas.
Gelieve dit duidelijk te voorzien van naam. We gaan hier iets heel moois mee knutselen voor de Sint.
Op woensdag 1 december mogen onze kleuters hun schoentje zetten in de klas. Ze mogen die dag iets
lekkers meebrengen voor het paard van Sinterklaas (bv. een wortel).

29/11

1/12

* Kikker- & Varkentjesklas: Hij komt, Hij komt... naar school. Joepie! We tellen al af. Onze volgende
week zal dan ook helemaal in teken staan van de Sint en zijn helpers. Op woensdag zetten we ons
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(papieren) schoentje in de klas. Wie dat wil, mag iets lekkers meebrengen voor het paardje en wie weet
vinden we dan donderdag iets speciaals in onze schoen...
Lagere school
* 1ste leerjaar: Volgende week dinsdag zullen we ons schoentje (turnpantoffel) zetten voor de Sint. De
kinderen mogen die dag iets meebrengen om in hun schoentje te steken (wortel, suikerklontje,
tekening...).
* 4B: Op maandag, dinsdag en woensdag komen juf Emma en juf Elle lesgeven in onze klas. Wij
wensen de juffen veel succes.
* 6de leerjaar: Dinsdag 30 november gaan 6A en de eerste helft van 6B op medisch onderzoek.
Tijdens dit onderzoek wordt:
* je kind gemeten en gewogen om de groei goed op te volgen;
* het zicht en de vaccinatieschema's nagekeken;
* er de kans geboden aan de kinderen om vragen te stellen;
* er aandacht gegeven aan de vragen/bezorgdheden die jullie via de vragenlijst hebben
doorgegeven.
Denken jullie eraan om die dag het vaccinatieschema/vaccinatieboekje mee te brengen?
Op maandag 6 december zijn de kinderen uit de tweede helft van 6B en 6C aan de beurt.
Agenda
* 29-11-2021: Geen avondstudie – PV
* 30-11-2021: Zwemmen 4de lj.
* 1-12-2021: Sint op school
* 16-12-2021: Geen avondstudie – PV
* 17-12-2021: Kijkdag nieuwe instappers – 9 uur
* 24-12-2021: Einde schooldag LS om 11.40 uur & KS om 11.55 uur

