mededelingen november 2021

Agenda
30.10.2021:

Begin Herfstvakantie

07.11.2021:

Einde Herfstvakantie

09.11.2021:

Uitstap Museum M Leuven

2de en 3de kleuterklas

Meer krijgt u nog via de kleuterweetjes.

10.11.2021:

Typecursus van 12.40 u. tot 14.10 u.

Voor de leerlingen die hebben ingeschreven voor de typecursus van QuickTyp. De les gaat door
in de refter van de lagere school.

11.11.2021:

Wapenstilstand / Inhuldiging standbeeld

Geen school vandaag.

Dit schooljaar staat 11 november in onze parochie heel speciaal in het teken van de plechtige inhuldiging
van het standbeeld aan de kerk. Meer info hierover lees je verderop in deze mededelingen

12.11.2021:

Facultatieve verlofdag

Geen school vandaag.

16.11.2021:

Bibbezoek

lagere school

16.11.2021:

Bezoek SILA Westerlo (workshop techniek) 6de leerjaar

In de namiddag bezoeken de kinderen van het 6de leerjaar een eerste keer de Middenschool te Westerlo en
volgen er een workshop rond Techniek. De verplaatsing zal gebeuren per fiets.

16.11.2021:

Vergadering Oudercomité om20.00 u.

refter lagere school

17.11.2021:

Swimmathon in het zwembad van Hulshout

namiddag

Meer info en een inschrijvingsbriefje krijgen de kinderen nog via juf Margot.

20.11.2021:

Speculaasverkoop aan huis

6de leerjaar

Gelukkig kunnen de kinderen van het 6de vol enthousiasme terug aan de slag om de lekkere speculaas te gaan
verkopen. De opbrengsten van deze actie maken het mee mogelijk dat we de sneeuwschool kunnen
organiseren. Alvast bedankt voor jullie steun!

20.11.2021:

Textielinzameling:

speelplaats lagere school

Zoals we reeds aankondigden in de mededelingen van oktober, organiseert het oudercomité een
textielinzameling op school.
We zetten verderop in deze mededelingen de flyer nog even in de aandacht. Daarip vindt u alle nodige
praktische informatie

23.11.2021:

Ars Valendi

voormiddag

24.11.2021:

Typecursus van 12.40 u. tot 14.10 u.

6de leerjaar

Voor de leerlingen die hebben ingeschreven voor de typecursus van QuickTyp. De les gaat door
in de refter van de lagere school.

Noteer alvast in je agenda:
02.12.2021:
Grootouderfeest kleuterschool (voormiddag)
Meer info volgt later…

Informatie
Coronanieuws
Vanuit het onderwijsoverleg van woensdag 27 oktober zijn de volgende nieuwe
maatregelen opgelegd vanuit de overheid:
-Voor de kinderen van het vijfde en het zesde leerjaar komt er binnen terug een
mondmaskerplicht op plaatsen waar die kinderen stilzitten en de afstand van 1,5
meter niet kan worden gegarandeerd. Dit betekent concreet dat ze in de klas hun
mondmasker zullen moeten dragen. Zoals in het verleden zullen we voor de kinderen
van 5 en 6 extra bewegingsmomenten en ‘adempauzes’ inlassen.
-Op de speelplaats hoeven ze het mondmasker niet te dragen als ze ‘intense fysieke
contacten’ vermijden.
-Maximale ventilatie en verluchting blijft belangrijk.
Er wordt ook gevraagd om de aanwezigheid van ‘derden’ op school zoveel mogelijk te
beperken. Oudercontacten zullen daarom tijdelijk terug bij voorkeur digitaal
doorgaan.
Wanneer ouders op school komen, wordt terug aan hen gevraagd om een
mondmasker te dragen.
Al deze maatregelen zijn van toepassing na de herfstvakantie en starten dus vanaf 8
november. We hopen samen met jullie dat de coronacijfers snel terug de andere
richting uitgaan en dat deze maatregelen van korte duur zullen zijn.

Textielinzameling

Plechtige inhuldiging monument voor oorlogsslachtoffers van Bergom
Op 11 november zal het monument plechtig worden ingehuldigd om 14.00 u.
Het ontwerp en de inhuldiging van dit monument is een initiatief van ‘De Vrienden
van Bergom’. Het wordt opgericht ter ere van de slachtoffers van Bergom tijdens
beide wereldoorlogen, zowel militaire als burgerslachtoffers. Tegelijk wil het
monument een vredesboodschap naar de toekomst brengen.
Ook op onze school werd hier aandacht aan besteed en rond gewerkt. Wij vinden dit
erg belangrijk en waardevol. Een aantal kinderen maakten knutselwerkjes of
schreven een gedicht. Het is dan ook de bedoeling dat onze school via onze kinderen
en leerkrachten actief worden betrokken bij de inhuldiging. We doen dan ook een
warme oproep om aanwezig te zijn op deze plechtigheid.
Jullie kregen onderstaande uitnodiging reeds doorgestuurd.

Werd er iets meegegeven met je kind?
✓ Facturatie september/oktober volgt na de herfstvakantie.

