Ouderinfo
Maandpuntjes axenroos:
- Laat me nu maar genieten!
- Ik zorg wel voor je!
Activiteit

oktober
2021

vr 01

Zwemmen
De leerlingen van de 1ste graad gaan deze namiddag zwemmen.

za 02

Vormsel

ma 04
di 05

wo 06

Infoavond bosklassen
Vanavond nodigt meester Wouter de ouders van het 5 de en het 6de leerjaar uit voor
een informatieavond over de bosklassen.
Pedagogische studiedag
Alle peuters, kleuters en leerlingen van de lagere school hebben vandaag een dagje
vrij.
De leerkrachten werken tijdens deze studiedag rond het thema ‘Breed evalueren’.

do 07
vr 08

Zwemmen
De leerlingen van de 1ste graad gaan deze namiddag zwemmen.

…
ma 11
di 12
wo 13

do 14

vr 15

Uitstap Bos KO 1
De peuters van juf Els gaan vandaag op uitstap naar het bos.
CLB: medisch onderzoek 6de leerjaar
De leerlingen van het 6de leerjaar krijgen deze voormiddag een volledig medisch
onderzoek. Dit onderzoek vindt plaats in het CLB centrum te Hoogstraten. De
leerlingen gaan hier naartoe met de bus. Zij blijven eten op school . We kunnen niet
met zekerheid zeggen dat ze om 12.00u. terug op school zijn.
Het CLB vraagt om de vaccinatiekaart of het boekje van Kind en Gezin mee te
brengen.
Werkgroep Anti-pesten
De werkgroep anti-pesten organiseert vandaag een heuse welnessdag.
CLB: medisch onderzoek 1ste ,4de en 5de leerjaar
Voor de leerlingen van het 1ste , het 4de en het 5de leerjaar is een medisch onderzoek
op school geplandl. De leerlingen van het 1ste en het 5de leerjaar krijgen deze
voormiddag een vaccinatie.
Het CLB vraagt om de vaccinatiekaart of het boekje van Kind en Gezin mee te
brengen.
Zwemmen
De leerlingen van de 1ste graad gaan deze namiddag zwemmen.

ma 18
di 19

wo 20

Inschrijfdag nieuwe kleuters
Nieuwe kleuters die na de herfstvakantie naar school komen, brengen samen met
hun ouders een bezoek aan de klas van juf Els en juf Ilse. Deze “open-inschrijf-dag”
vindt plaats van 09.30 uur tot 10.30 uur.
Hercontrole fietsen
De politie van Baarle-Hertog komt langs voor een hercontrole van de fietsen. De
fietsen die vorige keer niet in orde waren, worden opnieuw nagekeken. Kinderen die
met de controle hun fiets niet bijhadden, brengen deze vandaag mee ter controle.
CLB: zitdag
Deze voormiddag 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 voormiddag een afspraak met het
CLB.

do 21
vr 22

Telefoonnummer CLB: (03)314 39 70
Uitstap Schapenbegrazingsproject LO 1-2
De leerlingen van het 1ste en het 2de leerjaar gaan deze namiddag op uitstap naar
Merksplas.
Daar maken ze kennis met het schapenbegrazingsproject.
Zwemmen
De leerlingen van de 1ste graad gaan deze namiddag zwemmen.

ma 25
di 26
wo 27
do 28
vr 29
…

Zwemmen
De leerlingen van de 1ste graad gaan deze namiddag zwemmen.
HERFSTVAKANTIE
Van zaterdag 30 oktober t.e.m. zondag 7 november 2021
maandag 1 november: Allerheiligen
dinsdag 2 november: Allerzielen

Denk alvast aan:
11 november: Wapenstilstand
12 november: facultatieve verlofdag
18-19 november: kledinginzamelingsactie
Verdere versoepelingen van de coronamaatregelen in het onderwijs
Vanaf 1 oktober vervalt in het basisonderwijs de mondmaskerplicht. Voor de school betekent dit:
Dat personeelsleden geen mondmaskers meer moeten dragen, ook niet in onderling contact of in
contact met kinderen.
Dat ouders en essentiële derden geen mondmaskers meer moeten dragen als ze op school komen. Het
is wel belanrijk om de afstand van elkaar te bewaren.
Vanaf 27 september worden de quarantaineregels voor leerlingen tot 12 jaar aangepast. Voor de school betekent
dit:
Dat leerlingen bij een hoogrisicocontact op school een PCR test moeten afleggen op dag 1 en dag 7.
Als het resultaat op dag 1 negatief is, hoeven zij niet meer in quarantaine te blijven.
Dat bij 2 of meer besmettingen binnen een periode van 1 week in een klas de groep getest wordt op
dag 1 en dag 7. Bij een negatief testresultaat op dag 1 mogen de leerlingen meteen uit quarantaine.
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.
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.

Maandpuntjes Axenroos
Laat me nu maar genieten
Deze maand is het de beurt aan Bolletje de poes.
Een kind dat zich gedraagt als een poes kan om hulp vragen, kan ervan genieten als
anderen hun hulp aanbieden. Het is dankbaar voor wat het aangeboden krijgt.
Natuurlijk kunnen er ook kinderen zijn die te weinig of te veel genieten. Als je altijd
maar wilt werken en nooit geniet, dat is ook niet gezond en iemand die teveel geniet is
aan het profiteren.
Ik zorg wel voor je!
We besteden ook aandacht aan Bizzi de bever. Bij dit axendiertje staat het zorgen centraal. Een kind dat
zich gedraagt als een goedgemutste bever staat klaar om te helpen, om op te ruimen, om een ander een
plezier te doen. Hij/zij deelt met anderen. Een kind dat zich gedraagt als een slechtgemutste bever zal
alles weggeven wat hij/zij heeft, zal iemand overbeschermen, teveel verwennen en de taken van iemand
anders uitvoeren.

Werkgroep verkeer
10 op 10
Jonge kinderen fietsen heel graag, maar hun evenwichtsgevoel is nog niet voldoende ontwikkeld. Dat is één van de
redenen waarom ze gemakkelijk met de fiets vallen, vooral bij het afstappen. Het is heel belangrijk je kind een
fiets op maat te geven. De kinderen moeten tijdens het stilstaan vanop het zadel één voet veilig op de grond
kunnen zetten zonder om te vallen.

De leerlingen van het derde leerjaar zijn misschien al fietsvaardig maar zeker nog niet verkeersvaardig. Ze hebben
het nog moeilijk met het inschatten van verkeerssituaties, voorrangsregels naleven, ochtendspits aan de
schoolpoort… Daarom is het af te raden om je kind op de leeftijd van 8-9 jaar alleen naar school te laten fietsen.
Je begeleidt als ouder je kind best met de fiets naar school.

