
  

Helm op, Fluo top. 
 

De herfst is in het land, de klok staat op winteruur en dus wordt het stilaan 
donkerder ‘s morgens wanneer de kinderen naar school moeten. Daarom halen we 
de fluo-hesjes van onder het stof, geven we ze een wasbeurt en trekken  we ze 
terug aan om naar school te komen.  
 
Daarom starten we na de vakantie met onze “verkaarsweek”  
en vanaf donderdag 12 november starten we terug met onze fluo-actie!      

                                                               
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 

 

November 2020 Nieuwsflash    

Wist je dat … 
 
• onze oudste kleuters 

en L1 yoga hebben 

gedaan. Ze zijn 

helemaal zen nu 😊 

 

• L5 even naar Peru 

over en weer ging? 

Ze beleefden een 

fijne workshop bij 

Studio Globo 

 

• juf Liesa in 

verwachting is? De 

baby wordt 

verwacht in mei. 

 

 

                AANDACHT! 

 

• Sinds 1 oktober heeft de 

overheid beslist dat er 

in een straal van 200 m 

rond de school een 

mondmaskerplicht  is 

tijdens de piekuren (8u 

15-8u30 en 15u10 en 

15u 30). Mensen die niet 

in orde zijn, kunnen een 

GAS-boete krijgen. 

 

• Vanaf 12 november 

wordt de Demerstraat 

een “schoolstraat”. Dat 

wil zeggen dat er 

   ’s morgens en ’s avonds 

geen auto’s meer in de 

straat mogen bij het 

brengen en ophalen van 

de kinderen. Meer info 

volgt in een brief 

 

• Vanaf vrijdag 13/11 

verwachten wij dat alle 

kinderen hun fluo-hesje 

aandoen om naar 

school te komen.  

 

 

 

 

 

Voorleesweek van  
21 – 29 november 

 
“ 
Lezers maak je samen” is het thema 
van de voorleesweek 2020. Dat 
zullen we dit jaar doen door op 
school én thuis veel voor te  
lezen. Wat we dit jaar verder in 
petto hebben, laten we nog 
weten in een brief. Ga maar 
alvast op zoek  
naar leuke boeken.  
                            
 

                                                  
 
 
 
 
 

 

DIKKE TRUIEN!!! 

 

Nee, het is nog geen dikke-truiendag, toch 

willen wij jullie aanraden om de kinderen 

warm genoeg aan te kleden voor in de klas. 

Onze verwarming is ondertussen terug 

helemaal paraat en staat aan, maar we 

moeten onze klassen op alle mogelijke 

momenten verluchten, dus tijdens elke 

pauze. Nu het kouder wordt, koelt het toch 

nog af ondanks dat de verwarming op volle 

toeren draait. 

Op dinsdag 24/11 en donderdag 26/11 staan er 
oudercontacten gepland in de KS. Doordat we 
na de vakantie naar code oranje gaan, zullen 
we niet voor alle kleuters een oudercontact 
kunnen plannen. Verdere informatie volgt nog 
in een brief na de vakantie. 


