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2021 

 Activiteit 

 

 KERSTVAKANTIE  
Van maandag 21 december 2020 t.e.m. zondag 3 januari 2021 
Kerstmis: vrijdag 25 december 
Nieuwjaar: vrijdag 1 januari 

ma 04  

Instapdag nieuwe kleuters 
We verwelkomen onze nieuwe kleuters bij juf Fanny en juf Anouchka en hopen 

dat ze zich snel thuis voelen op onze school. 

di 05  . 

wo 06 
 

Zitdag CLB 
Deze voormiddag is onze CLB-medewerker Elien Van Ael in de lagere school van De 
Horizon. 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. 

Telefoonnummer CLB: (03)314 39 70. 

do 07   

vr 08 
 

Zwemmen LO 1-2-5-6 
De leerlingen van het 1ste, 2de, 5de en 6de leerjaar gaan deze voormiddag zwemmen. 

   

ma 11   

di 12   

wo 13 
 

Ouderraad 
De leden van de ouderraad vergaderen deze avond vanaf 20.00u. 

do 14   

vr 15 
 

Zwemmen LO 1-2-3-4 
De leerlingen van het 1ste, 2de, 3de en 4de leerjaar gaan deze voormiddag zwemmen. 

   

ma 18   

di 19   

wo 20   

do 21 

 

Kijkdag KO 
Onze school is overgeschakeld naar code oranje. In fase oranje gebeuren alle     
inschrijvingen op afstand. Dit kan telefonisch of digitaal gebeuren. 

  
Gelieve contact op te nemen met de school via de website of het telefoonnummer 
(014)63 37 10. We bezorgen u dan alvast de nodige inschrijvingsdocumenten. We 
zullen je ook terug contacteren om individuele afspraken te maken voor de verdere 
kennismaking, inschrijvings- en aanmeldingsprocedure. 

vr 22  

 

Zwemmen LO 1-2-5-6 
De leerlingen van het 1ste, 2de, 5de en 6de leerjaar gaan deze voormiddag zwemmen.  
Rapport 
De leerlingen van de lagere school krijgen vandaag hun rapport. 

   

ma 25   

di 26   

wo 27   

do 28 
 Nascholing 

Juf Anouchka gaat vandaag naar een nascholing. 

vr 29  Facultatieve verlofdag 



Alle peuters, kleuters en leerlingen van de lagere school hebben vandaag een dagje 
vrij. 

   

 

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. 
 
 

 
 

Schoolrekening 
Vandaag krijgt uw kind de tweede schoolrekening mee naar huis. Gelieve deze tijdig op ons nieuwe 
rekeningnummer te betalen.  
 

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. 

 
Kassabonactie Baarle-Nassau 
Dit schooljaar nemen we niet deel aan de kassabonactie in Baarle-Nassau. 

 

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 januari is ons aandachtspunt : “Positief is prettig! “  
De posters van Rube en Rutje hangen ook uit.  

 

 

Maandpuntje werkgroep Verkeer 

10 op 10 

Stap als ouder altijd aan de kant van het verkeer en laat je kinderen langs de kant 
van de huizen wandelen.  Leer je kind onderweg naar de school hoe het zich als 

voetganger veilig gedraagt.  
 
Tijdens de donkere maanden in de herfst en de winter zijn de dagen kort en is het 
vaak nog donker als je kind naar school vertrekt. Een goede zichtbaarheid in het 
verkeer door het gebruik van fietsverlichting en fluorescerend materiaal is dan van 
cruciaal belang om veilig naar school te fietsen.  
Moedig je kind aan om de fietsverlichting en fluorescerend materiaal ook 

daadwerkelijk te gebruiken! 
 

 

 


