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Verlengde vakantie
Zoals de richtlijnen nu zijn, komen de kinderen weer naar school op donderdag 12 november. Het is
niet denkbeeldig dat de vakantie verlengd wordt: kijk maar naar Duitstalig België. Om te vermijden dat
u allen hier in de school weer boekenpakketjes moet komen halen zoals in maart, brengen de kinderen
van de lagere school nu al enkele schriften mee in hun boekentas. Voorlopig moet u daar niets mee
doen. Vergeet ze op de eerste schooldag niet mee terug te geven. Nu is er eerst vakantie voor uw kind
en mag het de school even loslaten. Zoals steeds blijven we (voor-) lezen stimuleren.
Oudercontacten lagere school
In de komende weken organiseert de school oudercontacten. Om gekende reden gebeurt dat deze
keer niet in de school maar digitaal. Voor enkele ouders zal het contact telefonisch zijn. Deze ouders
krijgen enkel een briefje met datum en uur van het gesprek.
Voor de digitale oudercontacten: om de kans op succes groot te houden, volgen hier enkele richtlijnen:

-

Indien u ten laatste op maandag 2/11 geen mail met een uitnodiging ontvangen hebt, gelieve
de leerkracht/de school te contacteren zodat we dit probleem kunnen oplossen. Controleer ook
of de mail van de leerkracht niet bij de ‘Spam’ is terecht gekomen.
Bewaar deze uitnodigingsmail goed, want hij bevat de link naar het gesprek.

-

Respecteer de aangeduide tijden, zowel voor het begin als het einde van het gesprek.
Probeer vooraf of de camera en het geluid van uw pc het doen.
Houd bij het gesprek uw telefoon bij de hand.

-

Ook al zijn de leerkrachten goed voorbereid, het gebeurt dat de techniek het laat afweten. Dat is geen
probleem! In dat geval zal de leerkracht nog proberen om u telefonisch te bereiken. Mocht ook dat
mislukken, zal er nadien een nieuwe afspraak gemaakt worden. Ik wens u een aangenaam
oudercontact.
Naar het buitenland tijdens de herfstvakantie?
Wie tijdens de herfstvakantie naar het buitenland gaat, bijvoorbeeld op familiebezoek, moet bij
terugkeer een Passagier Lokalisatie Formulier invullen. U krijgt dan een bericht of u al dan niet in
quarantaine moet. Deze quarantaine moet gerespecteerd worden voor uw kind weer naar school komt.
Meer info hierover vindt u op de site van Buitenlandse Zaken.
Besmettingen in het gezin?
Omdat het CLB de contact tracing blijft verderzetten, moet u nog tot en met 2 november de school op
de hoogte houden indien er in uw gezin iemand positief test. De CLB-arts zal dan beslissen of er
andere gezinnen moeten verwittigd worden.
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Voorleesweek
Op 21 november start de Voorleesweek! Hoe we dit praktisch gaan aanpakken omwille van corona, kan
u lezen in de brief in bijlage.
Schoolfoto’s
De schoolfoto’s staan nog steeds online. Jullie kunnen nog volop bestellen op de online-bestelsite,
www.vdeonline.com, waarop je de unieke en beveiligde foto-ID kan ingeven die leidt naar de foto’s
van uw kind. Op de online-bestelsite kan u de individuele en de klasfoto van uw kind bekijken,
bestellen en betalen via de duidelijke richtlijnen op de site zelf. Voor de bestelling respecteert u wel de
aangegeven termijn (voor 3/11/2020).
Kleuterschool
* Eendjesklas: Na de herfstvakantie, op 12 november, verwelkomen we 10 nieuwe vriendjes in onze
klas. Welkom allemaal! De nieuwe instappers mogen op donderdag 12 en vrijdag 13 november naar de
Eendjesklas komen vanaf 8.25 uur. De eerste dagen zullen we vooral werken rond het leren kennen van
onze nieuwe vriendjes. Fijne vakantie!
* Nijntjes- & Egeltjesklas: Deze week hebben we het cadeautje voor de grootouders mee naar huis
genomen. Wat zullen hun handen lekker ruiken!
Het thema “Herfst” hebben we deze week afgerond. Na de vakantie nemen we terug even de tijd om
aan de klas te wennen. Er zal geen vast thema zijn. Zo kunnen we kijken wat er bij de kinderen leeft.
Ook verwelkomen we een nieuw vriendje in de Egeltjesklas. Welkom Stan!
* Muizen- & Berenklas: Ons griezelfeest was een perfecte afsluiter van ons thema. De kleuters mochten
zich verkleden als griezel, we maakten lekkere pompoensoep… We wensen jullie een prettige en
veilige herfstvakantie toe!
* Kikker- & Varkentjesklas: Afgelopen maandag en dinsdag hebben we nog hard gewerkt om de
cadeautjes voor onze grootouders af te krijgen. Woensdag hebben we ze mee naar huis genomen.
Hopelijk zijn ze goed thuis geraakt. We hebben ook enkele liedjes en spelletjes van vroeger geleerd.
Dat vonden onze kleuters wel heel plezant. Misschien kennen de grootouders deze ook nog wel?
En nu een weekje (en een beetje meer) vakantie. Batterijtjes opladen en corona een halt toeroepen, om
daarna terug met veel energie aan de slag te gaan. Fijne vakantie en hou het gezond! 😉
Lagere school
* 1ste leerjaar: Lieve vriendjes, na al het harde werk wensen we jullie een heel toffe vakantie. Het zou
fijn zijn als je tijdens de vakantie toch een beetje zou oefenen. We hebben voor jullie een taakje
klaargezet in de deur van Scoodle Play. Je kan daar rekenoefeningetjes maken. Kan je ook het Leespad volgen? Wie kan alle stapjes kleuren? Liefs van de juffen 🍁
* 2de leerjaar: Wat gaat het snel! Vandaag krijgen we ons eerste rapport en begint de herfstvakantie.
We hebben al keihard gewerkt dit schooljaar. Het is nu tijd om vooral veel te spelen. Af en toe maak je
best ook even tijd om te lezen en je maaltafels te oefenen. Maak er een hele fijne vakantie van samen
met je bubbel!
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* 3de leerjaar: Wij wensen al onze vriendjes een fijne vakantie toe! Even lekker ontspannen nu. Vergeet
niet om elke dag een stukje te lezen. Hiervoor kregen jullie ook een Halloweenbundel mee naar huis.
Probeer hier elke dag eens in te kijken en een stukje te lezen. Daarnaast kan je natuurlijk ook een leuk
leesboek lezen in de vakantie. Veel leesplezier!
* 4de leerjaar: Aangezien de zwembaden sluiten, kunnen de zwemlessen niet plaatsvinden. Wanneer
deze opnieuw mogen doorgaan, weten we niet. We houden jullie zeker op de hoogte. Wij wensen jullie
allemaal een fijne herfstvakantie! Jullie hebben het verdiend.
* 5de leerjaar: Het is zover… het is herfstvakantie!!! Dat hebben onze leerlingen wel verdiend. Toch
willen we nog even enkele tips geven:
* Vergeet niet je Franse woordjes regelmatig te herhalen. Beter 6 keer kort werken aan één unité dan
een uur zwoegen aan een herhaling van U1 tot U6.
* Wil je wat ontspanning tussendoor? Dan kan je al starten met het lezen van je leesboek voor de
boekenpromo in december.
* Geen leesboek in huis? Kinderen tot 18 jaar kunnen gratis boeken uitlenen in de bibliotheek van
Turnhout.
* Vergeet niet een kijkje te nemen op de schoolwebsite bij onze klassen voor foto’s of op de Padlet
voor leuke filmpjes.
* 6de leerjaar: Geniet van jullie welverdiende vakantie zesdeklassers! We hopen jullie na deze extra
lange vakantie, gezond en helemaal uitgerust terug in de klas te zien. Veel plezier!
Agenda
* 2 – 11 november 2020: Herfstvakantie
* 12 november 2020: Instapdag KS
* 12 & 17 november 2020: Oudercontacten LS
* 19 & 24 november 2020: Oudercontacten KS
* 26 november 2020: Geen avondstudie – PV

