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 Activiteit 

 

 HERFSTVAKANTIE 
Van zaterdag 31 oktober t.e.m. woensdag 11 november 2020 

Zondag 1 november: Allerheiligen 
Maandag 2 november: Allerzielen 
Woensdag 11 november: Wapenstilstand 

ma 09 
 

Herfstvakantie 

di 10 
 

Herfstvakantie 

wo 11 
 

Wapenstilstand 

do 12  Kledinginzameling 

vr 13 
 

 

CLB: Medisch Onderzoek LO 6 + vaccinatie LO 5 
De leerlingen van het 6de leerjaar krijgen deze voormiddag een volledig medisch 
onderzoek. Dit onderzoek gaat door in het CLB-centrum te Turnhout. De leerlingen 

van het 5de leerjaar gaan ook mee en krijgen dan daar hun vaccinatie. 

Kledinginzameling 
Zwemmen: geannuleerd 

   

ma 16 

 
 

 

 

 

Zitdag CLB 
Deze namiddag is onze CLB-medewerker Elien Van Ael op school. Wenst u informatie, 
advies of raad in verband met de ontwikkeling van uw kind of het schoolgaan, aarzel 
dan niet en maak voor deze namiddag een afspraak met het CLB. 

Telefoonnummer CLB: (03)314 39 70 
Ouderraad 
De leden van de ouderraad vergaderen deze avond vanaf 20.00u. 

di 17   

wo 18 
 

Hercontrole fietsen 

Vandaag komt de politie langs voor een hercontrole van de fietsen, de leerlingen die 
met de controle hun fiets niet bijhadden, brengen deze vandaag mee ter controle. 

Nascholing 
Juf Kris en juf Greet volgen deze namiddag een nascholing.   

do 19   

vr 20  Zwemmen: geannuleerd 

   

ma 23   

di 24   

wo 25 
 Nascholing 

Juf Kris volgt deze voormiddag een cursus EHBO. 

do 26   

vr 27  Zwemmen: geannuleerd 

   

ma 30   

di 01 
 

Sint op bezoek 
Tijdens de voormiddag komen de Sint en zijn Zwarte Pieten op bezoek in de school. 
Voor de speeltijd trekken zij naar de peuters en kleuters in de kleuterschool, na de 
speeltijd bezoeken zij de leerlingen van de lagere school. Dit feest is mogelijk dankzij 
de steun van het jeugdwerk Baarle-Hertog en de ouderraad. Ook de leerkrachten en 
kinderen dragen hun steentje bij om de Sint en zijn Pieten coronaproof te ontvangen. 

wo 02   



do 03   

vr 04  Zwemmen: geannuleerd 

   

 

Schoolrekeningen 
Vandaag krijgt uw kind de eerste schoolrekening mee naar huis. Onze schoolrekeningen zitten  
vanaf nu in een nieuw jasje en er dient op een andere rekening betaald te worden, gelieve hier rekening mee te 
houden. 

 
Attest sluiting school 
De herfstvakantie werd verlengd tot 11 november, vandaag krijgt elke gezinsoudste een attest mee dat voor uw 
werkgever gebruikt kan worden voor deze dagen. Op de website kan u dit attest ook terugvinden onder 
Coronavirus covid 19’. ‘ 
 

Oudercontacten 
Na de herfstvakantie plannen de klasleerkrachten oudercontacten in. Deze oudercontacten zullen zo veel 
mogelijk digitaal of telefonisch plaatsvinden.  
 

Coronamaatregelen: ventileren in de klas 
Om goed te kunnen ventileren, staan er in alle lokalen de ganse dag ramen open. Gelieve uw kind  
aangepaste, warme kledij aan te geven, of een extra vest, sjaal,… mee te geven voor in de klas. 

 
Spek je kasactie van Jumbo 
 
Ook dit schooljaar nemen we deel aan deze actie van Jumbo. Van 11 november tot en met 
19 januari kunnen schoolpunten (vouchers)in de Jumbo in Baarle-Nassau aan de scanzuil 
gedoneerd worden aan onze school. De punten mogen ook aan de klasleerkrachten 
bezorgd worden. 

 
Inzamelen batterijen en kiwistickers 
Onze school zamelt nog steeds lege batterijen en kiwistickers in. 
De lege batterijen kunnen in de bebat-tonnen op de speelplaats gedaan worden, de kiwistickers kunnen aan de 
klasleerkrachten bezorgd worden. 

De bebatpunten worden ook gebruikt om speelplaatskoffers verder aan te vullen en samen te stellen. 

Met de kiwistickers kunnen we ballen aankopen. 
Inktpatronen worden niet meer verzameld op school. 

 

Maandpuntje goed-gevoel-school  

                                                                    
Beste ouders,  
 
We vinden het belangrijk dat iedereen zich goed voelt op onze school!       
De rode draad gedurende dit schooljaar is “We maken van onze school  

EEN-GOED-GEVOEL-SCHOOL’ 
en dit als preventie tegen pesten.  

 
In november is ons aandachtspunt : “ Talenten! “  

De posters van Rube en Rutje hangen ook uit.  

 

 

Maandpuntje werkgroep Verkeer 

10 op 10 

“Beste ouders,  

   

De donkere periode staat weer voor de deur. In deze periode is het extra belangrijk dat de leerlingen opvallen in 

het verkeer. Dit kunnen ze doen door een fluovest te dragen. De donkere periode start meteen na de vakantie en 

duurt tot eind februari.   

  

Zeker tijdens deze periode vinden wij het als leerkracht belangrijk dat de leerlingen een fluovest dragen. 

Regelmatig zullen wij in de school een steekproef doen. De leerlingen die op dat moment een fluovest dragen, 

zullen een kleine beloning krijgen.  Dit doen we om het dragen van de fluovest te stimuleren.   

  

Alvast bedankt voor jullie medewerking!    

  
Met vriendelijke groeten,  de werkgroep verkeer” 

 

  



 

Werkgroep Verkeer 

10 op 10 

 

 

 

 
Welkom bij ons 10 op 10-project voor een 

verkeersactieve school 

 

Kinderen moeten nog leren om veilig en 

bewust deel te nemen aan het verkeer. Dit 

leerproces vraagt tijd en vooral veel oefening in de praktijk. 

 

De provincie Antwerpen wil met het 10 op 10-project de scholen stimuleren en ondersteunen bij 

verkeers- en mobiliteitseducatie. Zij organiseren nascholingen, workshops, infovergaderingen en nog 

veel meer. 

 

Dit 10 op 10 project streeft drie belangrijke doelen na: 

- Praktijklessen verkeer voor alle kinderen 

- Een veilige en vlot bereikbare schoolomgeving 

- Een actieve betrokkenheid van de ouders 

 

Om goede resultaten te boeken op het vlak van deze drie doelstellingen is een stevig draagvlak nodig. 

 

Elk jaar beloont de provincie scholen die een gans jaar regelmatig rond verkeer en mobiliteit werken. 

Elke school dient daarom een activiteitendossier in waarmee wordt aangetoond dat wel degelijk hard 

gewerkt wordt om te voldoen aan de eindtermen voor verkeersopvoeding en dat we de verticale 

leerlijnen voor verkeer in de verschillende leerjaren op elkaar afstemmen. Het label 10 op 10 is dus 

eigenlijk een kwaliteitslabel voor verkeersactieve scholen. 

 

Ondertussen behaalden we het eerste deellabel en kochten we met de subsidies: 

voor de Horizon een fietsbrug, rijstroken, afbakenlinten, een springset, hoepels en markeerhoedjes 

voor ’t Spoor  verkeersborden, signalisatie, verkeerslichten, fietsbellen, politiepetjes en markeerkegels. 

De materialen zullen in de beide scholen ingezet worden tijdens de verkeerslessen. 

 

Indien u meer informatie wenst omtrent het 10 op 10 project, kan u ook altijd een kijkje nemen op 

www.10op10.be  
 

 

 

http://www.10op10.be/

