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We wensen iedereen : 

een ‘bij’zonder 

voorspoedig, gelukkig 

en vooral gezond  
 



Agenda 

04.01.2021:   Start tweede trimester 

Vandaag hervatten we de lessen op school, na een welverdiende kerstvakantie. 

06.01.2021: Het feest van Driekoningen 

Driekoningen is een christelijke feestdag die elk jaar op 6 januari wordt gevierd en waarop 
men de Bijbelse gebeurtenis herdenkt van de wijzen uit het oosten die een opgaande ster 
zagen en daarop de koning der Joden gingen zoeken. 

18.01.2021: Medisch schooltoezicht 1ste leerjaar   op school 

Dit onderzoek werd ingepland door de medewerkers van het CLB en gaat bij ons op school 
door. De kinderen van het 1ste leerjaar krijgen hierover een brief met meer info mee. 

20.01.2021:  MOEV Trefbal:  Mixx Herselt (namiddag)  3ste  en 4de leerjaar 
Onder voorbehoud. Of deze activiteit kan doorgaan hangt af van de Coronarichtlijnen op dat moment. 

25 →28.01.2021: Oudercontacten kleuterschool (online)    

Meer informatie krijgt u na de vakantie via de klasjuf. 

26.01.2021:  Theater cc Het Gasthuis Aarschot: voormiddag 1ste  en 2de leerjaar 

Onder voorbehoud. Of deze activiteit kan doorgaan hangt af van de Coronarichtlijnen op dat moment. 
 
26.01.2021:  MOEV: American Games:  voormiddag  5de leerjaar  

Onder voorbehoud. Of deze activiteit kan doorgaan hangt af van de Coronarichtlijnen op dat moment. 
 
28.01.2021:  Bibbezoek  voormiddag    alle klassen 

29.01.2021:  Facultatieve verlofdag      
Geen school vandaag voor onze kinderen. 
 

 

 

 

 



Informatie 
Coronanieuws 

*Op school geldt nog steeds code oranje. Dit zal al zeker minstens zo blijven tot en 

met 15 januari, volgens de laatste communicatie hierrond. U kreeg eerder al via mail 

en/of de website van onze school informatie over wat deze code voor ons als school 

inhoudt. 

De uitstappen en buitenschoolse activiteiten worden nog steeds tijdelijk opgeschort. 

Van de roodgekleurde activiteiten en uitstappen  in bovenstaand overzicht, die na 

15.01.2021 vallen, kunnen we op dit moment dan ook niet zeggen of ze doorgaan of 

niet. Alles hangt af van de toestand en de richtlijnen op dat moment. 

 

Verkeersveiligheid: ‘Zien en gezien worden!’ 

Ieder schooljaar besteden we extra aandacht aan de verkeersveiligheid in onze 

schoolomgeving. Zo nemen we al een aantal jaren deel aan het project ‘Helm Op 

Fluo Top’. We stimuleren de kinderen om op een veilige manier met de fiets of te 

voet naar school komen. ‘Zien en gezien worden ‘ is daarbij een heel belangrijk 

gegeven. Zo vragen we om steeds een fluovestje te dragen. Zeker in deze donkerste 

periode van het jaar is dat erg belangrijk. Maar een fiets die in orde is met werkende 

lichten is dat uiteraard ook. De politie ,die ’s morgens wel eens aan de 

oversteekplaatsen toezicht houdt, meldde ons dat er toch wat kinderen zijn die 

zonder licht naar school fietsen. Wij willen dan ook aan alle ouders vragen om zeker 

de fiets van zoon of dochter hierop even na te kijken. In de lessen verkeer komt dit 

ook op school zeker aan bod. We willen allemaal dat onze kinderen veilig op school 

en thuis geraken… 

 

Afval op school… 

Naast verkeersveiligheid is ook afvalpreventie een belangrijk onderwerp binnen 

onze schoolwerking. We streven er naar om het afval op school tot een 

minimum te beperken. De laatste tijd merken we echter dat er terug meer en 

meer kinderen koekjes in de originele verpakking meebrengen. Dat afval vliegt 

dan rond op school en op het pleintje.  

Daarom willen we nog eens vragen om koeken bij voorkeur in een koekendoosje 

mee te geven. Kinderen durven die koekendoosjes nog al eens vergeten na het 

spel, zodat we na een tijdje met een hoop ongemerkte doosjes zitten. Dat is 



natuurlijk ook niet de bedoeling… We willen dan ook vragen om die doosjes te 

voorzien van een naam (met stift, naamsticker, …). 

Bedankt om hieraan mee te werken. 

 

DANK U WEL  - DANK U WEL  - DANK U WEL  - DANK U WEL !!! 
De voorbije periode hebben we, ondanks de coronamaatregelen, toch een 

aantal initiatieven en activiteiten op een ‘andere’ manier kunnen organiseren: 

de speculaasverkoop, de textielinzameling, de Drive-in en de 

kerstkaartenverkoop. 

Eén voor één waren deze activiteiten een groot succes! Dank zij jullie steun! 

En daarvoor willen we alle ouders en de mensen die hieraan op één of andere 

manier hebben meegewerkt nog eens hartelijk en welgemeend bedanken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


