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Agenda 

09.11.2020   
en 10.11.2020 Verlengde herfstvakantie  

De regering besliste in het kader van de Corona-pandemie om de herfstvakantie 
te verlengen met 2 dagen om zo de brug te maken naar 11 november. De 
school zal op deze dagen dan ook gesloten zijn. Ouders die toch nood hebben 
aan opvang, kunnen terecht bij de Buitenschoolse Kinderopvang die centraal zal 
worden georganiseerd in Herselt. U vindt meer informatie hierover via deze link: 
https://webshop.herselt.be/ (doorklikken naar ‘activiteiten’). 

11.11.2020:  Wapenstilstand = Geen school op deze dag! 
Op 11 november 1918 werd er een akkoord getekend dat een einde maakte aan 

de Eerste Wereldoorlog. Er werd afgesproken dat de wapenstilstand om 11 uur 

in zou gaan: het elfde uur van de elfde dag van de elfde maand. In België is 

Wapenstilstand een nationale feestdag. Sinds 1922 worden ieder jaar op deze 

dag de slachtoffers van alle oorlogen herdacht aan het Graf van de Onbekende 

Soldaat. 

 

12.11.2020  Nieuwe instapdatum kleutertjes  

Door de verlengde herfstvakantie is de instapdatum voor de jongste kleuters 

verschoven van 9 november naar 12 november. Dat betekent dat kleutertjes die 

2,5 jaar worden op 10, 11 of 12 november ook kunnen instappen op 12 

november. 

19.11.2020: Bibbezoek                 tweede en derde graad 
Om een veilige afstand tussen de klassen te garanderen in de bus, werd er 
beslist om slechts twee klassen op bibbezoek te laten gaan. De klas die op 
school blijft, ontleent een bibbox. Bij het volgende bibbezoek blijft een andere 
klas op school. Op deze manier werken we met een doorschuifsysteem en krijgt 
toch elk kind de kans om een boek van de bib te lezen. 

18.11.2020  Swimmathon Hulshout  

   Geannuleerd wegens verscherpte veiligheidsmaatregelen. 

19.11.2020:  Poppenkast ‘De Neus’ op onze school (VM)                              kleuters  
   Geannuleerd wegens verscherpte veiligheidsmaatregelen. 

19.11.2020: Ouderkringvergadering om 20 uur in de refter 
We organiseren deze vergadering online.  

29.11.2020: Ontbijtkorven 
De verkoop van de ontbijtkorven wordt verplaatst naar 24 januari 2021. 
 

https://webshop.herselt.be/


 

Informatie 

 
• Update corona-maatregelen: code oranje 

Het was al een tijdje duidelijk dat de kleurcode voor de scholen zou worden opgeschaald 

naar oranje. U kreeg eerder al via mail en/of de website van onze school informatie over 

wat deze verandering voor ons als school inhoudt. 

Voor de kinderen veranderde  er (gelukkig) niet zo veel. Wel worden uitstappen en 

buitenschoolse activiteiten tijdelijk opgeschort. In bovenstaand overzicht gaan de 

doorstreepte activiteiten en uitstappen dan ook niet door.  

 

 

• Foutjes op onze schoolkalender 

Helaas zijn er -buiten onze wil om- enkele fouten geslopen in de schoolkalender die 

reeds werd meegegeven. Ook corona heeft ervoor gezorgd dat bepaalde activiteiten 

niet kunnen doorgaan of zijn gewijzigd. De recentste activiteiten zijn elke maand terug 

te vinden op het infokrantje. Vergeet dit dus zeker niet na te kijken! 

 
• Kerstkaartenverkoop 

Omdat er wegens de coronamaatregelen verschillende grotere activiteiten niet konden 

(schoolfeest) of kunnen (eetdag) doorgaan, zochten we naar ‘kleinere’ activiteiten die in 

deze tijden kunnen en mogen worden georganiseerd. Zo is de kerstkaartenverkoop een 

manier om onze school te steunen. 

Onze kleine en grote artiesten zullen zelf knappe kerstkaarten ontwerpen! Deze worden 

afgedrukt en in pakketjes van 8 kerstkaarten verpakt. Wij willen jullie deze graag 

aanbieden tegen een prijs van 6 euro per pakketje. Je koopt dus ‘kunst’: een goede 

‘investering’. Nogmaals bedankt voor jullie steun! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• Helm Op Fluo Top 

Helm Op Fluo Top is een verkeersproject waarmee alle Vlaamse 

basisscholen het dragen van een fietshelm en fluokledij op een leuke 

en eenvoudige manier kunnen aanmoedigen. Deze actie spoort 

leerlingen aan om tijdens de donkerste maanden van het jaar 

zichtbaar en beschermd naar school te wandelen of te fietsen. 

Door fluo en/of een helm te dragen op weg naar school, verzamelen 

de leerlingen stickers en kunnen ze sparen voor leuke beloningen en 

prijzen.  

De campagne loopt tussen de herfst- en krokusvakantie 2020-2021. 

We nemen met onze school ook weer deel aan deze actie vanaf 9 

november. Via volgende link kunnen jullie meer informatie vinden in verband met 

deze actie:  

helm-op-fluo-top-brief-ouders-20-21.pdf 

We geven jullie ook nog info in verband met de stickerkaarten van het schooljaar 

2019-2020. Door de coronacrisis zijn heel wat mensen tijdens de zomer niet naar ZOO 

Serpentarium, ZOO Antwerpen of ZOO Planckendael kunnen gaan. Daarom werd de 

deadline van de stickerkaart van vorig schooljaar verlengd tot 31 december 2020. 

Leerlingen kunnen de kaart dus dit najaar nog gebruiken in de dierenparken. 

ZOO Serpentarium is helaas nog tot eind 2020 gesloten. De ruimte is te klein om op 

een Covid-19-veilige manier bezoekers te ontvangen. 

 

• Kiwi-actie 

Verzamel zo veel mogelijk Zespri-kiwistickertjes en breng deze in november mee naar 

school! Al deze stickertjes worden verzameld op een kiwi-poster. Als onze poster 

helemaal vol is, krijgen we ballen om mee te sporten en te spelen! 

 

• Rollend materiaal op woensdag 

Tussen de herfst- en de krokusvakantie -vanaf 9 november tot 12 februari- spelen we 

even niet meer met rollend materiaal op de speelplaats. Na de winterstop wordt er via 

het infokrantje gecommuniceerd dat het rollend materiaal weer meegebracht kan 

worden.  

 

 
 

 

http://schoolvarenwinkel.be/VDOCUMENTEN/helm-op-fluo-top-brief-ouders-20-21.pdf
http://schoolvarenwinkel.be/VDOCUMENTEN/helm-op-fluo-top-brief-ouders-20-21.pdf


Werd/wordt er iets meegegeven met je kind? 
 

✓ Bestelbriefje speculaasverkoop t.v.v. sneeuwschool van derde graad 

✓ Bestelbriefje nieuwjaarsbrieven 

✓ Facturatie september/oktober  

 


