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nieuwsflash 19 november 
 

 

Kalender 
 

M 22 VOORLEESWEEK 

Oudercontact  (digitaal of telefonisch zie brief klasleerkracht) 

ICT groep 4,5,6 

Groep 9 – ouderavond MEGA (zie uitnodiging politiezone)  AFGELAST! 

D 23 Oudercontact (digitaal of telefonisch zie brief klasleerkracht) 

Vm: groep 5 – bezoek bakker Gilis (Scherpenheuvel) (zie klasnieuwsbrief) 

Nm: groep 4 - bezoek bakker Gilis (Scherpenheuvel) (zie klasnieuwsbrief) 

W 24 Oudercontact  (digitaal of telefonisch zie brief klasleerkracht) 

D 25 Bib (we gaan niet naar de bib, maar krijgen bibboxen) 

Oudercontact (digitaal of telefonisch zie brief klasleerkracht) 

9.00: groep 3 – lezing Pieter Gaudesaboos (in samenwerking met de bib van 

Kortenaken)  (onder voorbehoud)  
V 26 Groep 3 – zwemmen 

 

 

Nieuwe coronamaatregelen 
 

Op zich verandert er, vanuit de laatste richtlijnen, voor de basisschool niets. 

Maar omdat de besmettingen bij kinderen stijgen en omdat veel kinderen in quarantaine 

zitten, hebben we in overleg met de preventiedienst toch wat aanpassingen gedaan. 

 

- Mondmasker voor groep 8 en 9 blijft: 

o In de gangen en de klas bij het rondlopen. 

o In de klas indien kinderen te kort bij mekaar zitten. 

o Tijdens de turnles wanneer de kinderen oefeningen moeten doen waarbij ze 

kort bij mekaar komen. 

o Op de speelplaats (na het eten van hun tussendoortje) 

Wij voorzien zeker momentjes waarbij kinderen dit masker even mogen afzetten en 

even tot rust kunnen komen (buiten of binnen) maar wanneer er zeker afstand kan 

gewaarborgd worden. 

 

- Handen worden ontsmet bij het binnenkomen van de klassen en telkens opnieuw 

ontsmet wanneer kinderen hoesten, niezen, naar het toilet gaan, … 

 

- Leerkrachten dragen hun mondmasker de hele dag, ook op de speelplaats. 



 

- Ouderstroom: We voeren opnieuw het eenrichtingsverkeer in op het baantje.  Dit 

wil zeggen dat je de speelplaats op komt via het kleine poortje en verlaat via de 

grote poort.  Ook de linten zullen terug gehangen worden.  Wij vragen u om achter 

de linten te blijven en deze stroom te volgen. 

 

- De schoolpoort sluit wanneer de bel gaat, daarom vragen we iedereen om voor 8.45 

uur op school aanwezig te zijn.  Zeker op dit moment hebben de kinderen even tijd 

nodig eer ze klaarzitten om aan hun dag te beginnen.   

 

- Kinderen van de lagere school, die in quarantaine zitten, bezorgen wij een bundeltje 

via smartschool of in de brievenbus.  

 

Ik wil toch even melden dat we deze maatregelen niet nemen voor ons plezier.  Wij zijn 

bezorgd om het welzijn van onze kinderen, onze leerkrachten maar ook de gezinsleden 

van onze kinderen en leerkrachten.  Beslissingen die we nemen, zijn wel doordacht en 

steeds met deze bezorgdheid in onze gedachten.  Wij begrijpen dat dit voor iedereen 

een extra inspanning vraagt en het feit dat het nu al zo lang duurt op iedereen 

doorweegt, maar we moeten echt nog even doorbijten.  Tot nu toe hebben we geen 

klassen moeten sluiten of hebben we geen grote besmettingen gehad en dit willen we 

graag zo lang mogelijk zo houden.   

Samen geraken wij hier door!    

Dank voor jullie inzet en begrip.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Filmpje van de week 
 

Une chorégraphie Originale par Sadeck Waff - YouTube  : in een militaire context houd ik 

niet zo van netjes in de pas lopen.  Maar als basis voor een visueel, creatief spel kan het 

resultaat ronduit verbluffend zijn. In de laatste twee bewegingen vormen de armen ‘Parijs 

2024’ : de volgende Olympische Spelen. 

 

 

BEBAT 
 

Zie bijgevoegde brief en poster. 

We blijven batterijen inzamelen.  De nieuwe tonnetjes zullen zichtbaar aan het 

kleine poortje geplaatst worden. 
 

 

Voorleesweek 
 

Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong en oud.  Tijdens de Voorleesweek zet 

Iedereen Leest graag het belang én het plezier van voorlezen in de kijker. 

In 2021 loopt de Voorleesweek van 20 tot 28 november!  Tijdens de campagneweek roepen 

we iedereen op om elke dag (minstens) een kwartier voor te lezen, want dat maakt écht een 

verschil. 

Eén kwartier, elk kind, elke dag.  Doe je mee? 

 

Mogen we u vragen om in de week van 20 tot 28 november 2021 thuis wat extra aandacht 

te besteden aan voorlezen!  Op school zullen de leerkrachten ook dagelijks een verhaal 

voorlezen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=XCdsIkQqAmE
https://voorleesweek.be/


 

Varia 
 

• Niet vergeten:  

o verkoop van kerstrozen en pralines (voor 28 november) 

o bestelling  

▪ nieuwjaarsbrieven (voor 20 november) 

▪ kerstboeken  (voor 20 november)  

o blijvende aandacht voor luizen 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet  

 

 

De Directie       het team van De Zonnebloem  

Christine Hendrickx 

https://www.verkeeropschool.be/projecten/helm-op-fluo-top
https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/dezonnebloemwaanrode

