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Ook in november werden de coronamaatregelen terug aangescherpt: 

• Klasgroepen worden binnen zoveel mogelijk gescheiden van elkaar.  

• Ouders en bezoekers maken een afspraak vooraleer ze de school 

betreden.  

• Wanneer 3 kinderen in 1 klas positief testen op 1 week tijd, dan gaat de 

klas in quarantaine. Wanneer een leerling positief test in de klas van uw 

zoon/dochter, dan wordt u daar telkens via mail van op de hoogte 

gebracht.  

 

Verder blijven we inzetten op handhygiëne, afstand houden, het dragen van mondmaskers en ventileren 

van de lokalen. Geef tijdens de koudere wintermaanden zeker een extra trui mee aan jouw zoon en/of 

dochter.  

 

 

We vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig door het verkeer leren begeven. Daarom werkt onze school 

aan verkeerseducatie van in de kleuterklassen.  

Jaarlijks doen we ook mee aan verschillende initiatieven van VSV (=Vlaamse 

Stichting Verkeerskunde) zoals het voetgangersexamen, de grote 

verkeerstoets, het grote fietsexamen, helm op fluo top.  

Dit alles zorgt ervoor dat de kinderen heel wat verkeerskennis en  

-vaardigheden kunnen opdoen zodat ze zich veilig in het verkeer leren te 

bewegen.  

Scholen die meedoen aan de activiteiten van VSV kunnen medailles 

winnen. Na enkele bronzen medailles, verdienden we in 2021 een zilveren 

medaille! Binnenkort kan je hem bewonderen aan onze schoolpoort.  

  

Coronamaatregelen 

Verkeer op school 

2021-2022 

Nieuwsbrief 

november 
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Op dinsdag krijgen de kinderen een stuk fruit of groente van de school. Op deze dagen hoef je je kind geen 

fruit mee te geven.  

 

 

 

 

 

 

 

Op 26/11/2021 namen Tieu (5B) en Luz (3A) afscheid van hun overgrootvader. We 

wensen de familie veel sterkte toe.  

 

Philippe, opvangmeester in de Henri Bouckaertstraat, werd trotse opa van Magnus. 

Proficiat! 

Deamon (5B) werd grote broer van Lewis. Proficiat! 

 

Verschillende gezinnen namen deel aan de voorleesweek-wedstijd. Dit zijn de gelukkige winnaars: 

Bryelle (K1A), Max (K3B), Klea (2B) en Vinnie (6A). Veel (voor)leesplezier gewenst! 

 

 

 

 

 

 

 

  

7/12 14/12 21/12 

  
 

blauwe bosbes peer banaan 

Oog voor lekkers 

 

Familienieuws 

Voorleesweek - wedstrijd 
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Voorlezen heeft vele voordelen! Wist je dat door voor te lezen:  

• kinderen meer woorden leren kennen? 

• kinderen taal beter leren aanvoelen? 

• kinderen taal beter leren begrijpen? 

• kinderen zich beter leren inleven in een ander?  

• je de band versterkt met jouw kind?  

• kinderen de wereld om zich heen beter leren begrijpen?  

• je de fantasie van je kind prikkelt? 

• jouw leesplezier wordt doorgegeven?  

“Children are made readers on the laps of their parents.” - Emilie Buchwald 

  

Tijdens de voorleesweek wisselden leerkrachten en leerlingen van klas om aan elkaar voor te lezen. Geniet 

hier mee van enkele sfeerbeelden.   

 

  

Voorleesweek - activiteiten 
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Heeft u een kindje geboren in 2020?  

Alle broertjes en zusjes hebben voorrang om in te schrijven in onze school.  

De voorrangsperiode loopt van 17 tot 28 januari 2022.  

We nodigen u in deze periode uit om uw kindje in te schrijven. 

 

 

Afgelopen maand leerden de leerlingen weer heel wat bij. Hieronder enkele foto’s van de vele uitstappen en 

activiteiten die de kinderen deden. Op onze schoolwebsite vind je nog meer foto’s.  

 

 

 

 

 

 

Het vijfde leerjaar volgde een workshop rond 

(de)kolonisatie onder leiding van Studio Globo. Daarvoor 

konden we terecht bij onze sympathieke buren van 

Santo. 

 

 

 

  

Inschrijvingen schooljaar 2022-2023 

Activiteiten en leeruitstappen 

https://www.sint-gregoriuscollege.be/
https://www.studioglobo.be/
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De kleuters gingen samen met de kinderen van het zesde leerjaar naar het bos. Daar deden ze verschillende activiteiten.  
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Op vrijdag 17 december gaat de tweede lampionnentocht door. Het wordt een gezellige 

familiesneukeltocht voor groot en klein! Iedereen is welkom, nodig dus gerust vrienden en kennissen uit om 

deel te nemen! 

Opgelet: de poster- en kaartjesbeurs werd afgelast vanwege de verstrengde coronamaatregelen.  

Inschrijven voor de wandeling kan nog steeds via de QR-code op de flyer of via deze link.  

 

Lampionnentocht  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jH-PDB53TEuGMCM3C2yr2GCXtqxr645MnAGZsmyBTa5UQ0VEUFoxSVRMM01VVVlHNFUwVzFIVkU4Sy4u&fbclid=IwAR1IbbiphLIXENwHsOk_cOUnVJv2VhthvbPvqi6k0IP3KuZFLe-zeZFKd58
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Donderdag 2/12 Medisch schooltoezicht  4e leerjaar  

 
Zwemmen 2e, 3e, 5e en 6e leerjaar  

Vrijdag 3/12 Sinterklaasfilm 2e en 3e leerjaar  

 
Sinterklaas komt op bezoek Kleuters Biebuycklaan en Bouckaertstraat  

Woensdag 8/12 Medisch schooltoezicht 5e leerjaar  

 
Zwemmen 1e en 4e leerjaar  

 Bibliotheekbezoek 2e kleuterklas Bouckaertstraat  

Donderdag 9/12 Bibliotheekbezoek 3e leerjaar  

Maandag 13/12 Bezoek opera 1e leerjaar  

Donderdag 16/12 Zwemmen 2e, 3e, 5e en 6e leerjaar  

 Bibliotheekbezoek 3e leerjaar  

Vrijdag 17/12 Lampionnentocht   

Woensdag 22/12 Zwemmen 1e en 4e leerjaar  

Donderdag 23/12 Bowlen 4e leerjaar  

Kalender december  
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 Schaatsen 3e leerjaar   

Vrijdag 24/12 Rapport Lagere school  

 Kerstviering  Lagere school  

 School eindigt om 11u40    

Zaterdag 25/12 tot 

en met zondag 

9/01/2022 

Kerstvakantie    

Maandag 

10/01/2022 

Terug naar school!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu december 


