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Agenda 

29.11.2020: Begin van de advent 
De advent is in het christendom de benaming voor de aanloopperiode naar kerst. De naam advent 
komt van het Latijnse woord adventus, dat komst betekent. In de adventsperiode bereiden christenen 
zich voor op het kerstfeest: dit is het feest waarbij de geboorte van Jezus wordt herdacht. Eenvoudig 
gerekend begint de advent vier zondagen voor Kerstmis. In huizen en kerken wordt de advent 
symbolisch zichtbaar gemaakt door een kaarsenstandaard of een adventskrans waarop vier kaarsen 
staan. Elke zondag wordt een extra kaars aangestoken. Op de laatste zondag voor kerst branden dan 
alle kaarsen. 
 

04.12.2020:  Sint en Piet  
Jammer genoeg kan de Sint niet langskomen op school zoals we dat gewoon zijn. Ook hij moet heel 
voorzichtig zijn voor het Coronavirus… Maar we zijn er zeker van dat hij ons niet zal vergeten en dat 
we toch op één of andere manier van hem gaan horen… 
 

08.12.2020: Theaterbezoek CC ’t Gasthuis Aarschot     2de graad 

 

09.12.2020: MOEV! Unihockey (NM)       3de graad 

 

14.12.2020: Medisch schooltoezicht (NM)              6de leerjaar 

Het medisch schooltoezicht gaat door op school. 

14.12.2020 – 18.12.2020: Oudercontacten/rapportbespreking         lagere school 
In de loop van deze week zullen oudercontacten worden ingepland. Deze zullen digitaal via ‘Whereby’ 
verlopen. U zult via de klasleerkracht nog een brief krijgen met richtlijnen en een tijdstip.  
De kinderen krijgen vooraf hun toetsen en rapport al mee naar huis, zodat u deze voor het oudercontact al 
kan inkijken. Indien een online overleg niet lukt voor u, kan u dit altijd melden aan de klasleerkracht. We 
zoeken dan samen naar een oplossing. 

14.12.2020: Kerstviering 
Jammer genoeg kunnen we dit jaar geen viering in de kapel houden. We zoeken een alternatief zodat we 
met onze kinderen het kerstfeest toch op een veilige manier op school kunnen vieren. We hopen dat de 
mooie kerstboodschap van Vrede en Vreugde voor iedereen luid mag klinken en dat we die boodschap ook 
kunnen meenemen naar het nieuwe jaar. 
 

15.12.2020: Speluurtje nieuwe instappers 

Het speluurtje gaat o.w.v. de coronamaatregelen niet door. Indien u als ouder interesse hebt in een 

eerste kennismaking met onze school, kan u een mailtje sturen naar de klasjuf. Zij zal dan met u 

contact opnemen om een persoonlijke afspraak te maken. U mailt dus best naar: 

kleuters1varenwinkel@hotmail.com  

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Christendom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerst
https://nl.wikipedia.org/wiki/Latijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(traditioneel-christelijk_benaderd)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerkgebouw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Adventskrans
mailto:kleuters1varenwinkel@hotmail.com


 

16.12.2020: MOEV! Badmintoninstuif       2de graad 

 

19.12.2020: Begin kerstvakantie 

 

03.01.2021: Einde kerstvakantie 

 

Informatie 
Update corona-maatregelen: code oranje 

Op school geldt nog steeds code oranje. U kreeg eerder al via mail en/of de website van 

onze school informatie over wat deze verandering voor ons als school inhoudt. 

De uitstappen en buitenschoolse activiteiten worden nog steeds tijdelijk opgeschort. In 

bovenstaand overzicht gaan de doorstreepte activiteiten en uitstappen dan ook niet door.  

 

Tot nader bericht zal het zwembad te Hulshout gesloten blijven en kunnen de zwemlessen 

tijdelijk niet doorgaan. 

De zwemlessen worden vervangen door lessen bewegingsopvoeding die gewoon op school 

doorgaan voor de klassen waarvoor het zwemmen wegvalt. 

Wanneer het zwembad kan heropenen, zullen deze lessen terug omgeschakeld worden 

naar zwemlessen. We laten dit tijdig weten. 

 

Aangezien verluchting van de klaslokalen één van de belangrijkste preventieve richtlijnen is, 

hebben we hier extra aandacht voor. Vanuit de kleuterschool willen we zeker benadrukken 

dat de kleutertjes in de klas zeker geen kou zullen lijden. Ze zijn heel actief bezig en 

bewegen heel veel, ook in de klas. Uiteraard blijft de verwarming ook de hele tijd aanstaan. 

Vanuit de lagere school vragen we om uw kinderen misschien een extra warme trui aan te 

doen of mee te geven of in laagjes te kleden, zeker op de koudste dagen. Ook hier zal de 

verwarming steeds blijven aanstaan.  

 

 

Ontbijtkorven 

Op het vorige infokrantje werd meegedeeld dat de datum van de ontbijtkorven verplaatst 

werd naar 24 januari 2021. Deze datum komt steeds dichterbij. Helaas kunnen we het 

inpakken van de ontbijtkorven niet volgens de geldende maatregelen organiseren en 

hebben we samen met de leden van de ouderkring beslist dat deze activiteit geannuleerd 

wordt.   

 

 



 

Afhaal(eet)dag 

Ook de datum van onze afhaal(eet)dag werd gewijzigd. Deze zal doorgaan op zaterdag 6 

februari 2021. Noteer dit alvast in je agenda!  Later meer informatie hierover.  

 
 

Onze speelplaats werd een stukje groener 

Heb je al gezien dat onze speelplaats een stukje groener is geworden? Sinds kort 

werden er 2 platanen en een ligusterhaag gepland.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Werd/wordt er iets meegegeven met je kind? 
 

 Bestelbriefje kerstkaarten ten voordele van onze school 

 Facturatie september/oktober 

 

 

De wereld van vandaag: vol van vragen, vol van zorgen en 

pijn… Maar dat het wonder van de kerstnacht, voor iedereen 

een troost en teken van hoop moge zijn! 

Alvast een Zalige Kerstmis en een Gezond en Vredevol 

Nieuwjaar!  

 


