infokrantje november 2021

Agenda
30.10.2021:

Begin herfstvakantie

07.11.2021:

Einde herfstvakantie

08.11.2021:

Start bestellingen ontbijtkorven t.v.v. onze school

School Varenwinkel biedt naar jaarlijkse gewoonte weer goed gevulde
ontbijtkorven aan. De opbrengst gaat dit schooljaar naar de aankoop van
educatief materiaal en een schaduwdoek voor onze zandbak.
Wij hopen alvast op uw steun zodat we voor u weer veel ontbijtkorven mogen
klaarmaken! Bestellen kan tot 15 november via
https://crone.be/ontbijtkorfschoolvarenwinkel

08.11.2021:

Start speculaasverkoop t.v.v. onze sneeuwschool

08.11.2021:

Boswandeling Mie Maan om 9.30 uur

09.11.2021:

Uitstap Museum M Leuven

3de graad
2de en 3de kleuterklas

Meer krijgt u nog via de kleuterweetjes.

11.11.2021:

Wapenstilstand

Geen school vandaag.

12.11.2021:

Facultatieve verlofdag

Geen school vandaag.

1ste en 2de graad

15.11.2021:

Boswandeling Mie Maan 9.30 uur

16.11.2021:

Bibbezoek

17.11.2021:

MOEV! Swimmathon in het zwembad van Hulshout (nm)

lagere school

Meer info en een inschrijvingsbriefje krijgen de kinderen nog via juf Margot.

18.11.2021:

Studio Globo

3de graad

De kinderen van de derde graad gaan vandaag ‘op reis naar Congo’. Meer praktische info over
deze leerrijke ervaring volgt nog via de klasleerkrachten.

25.11.2021:

Bibbezoek

25.11.2021:

Ars Valendi (vm)

28.11.2021:

Afhaal ontbijtkorven van 8 uur tot 10 uur

lagere school
derde graad

Informatie
Coronanieuws
Vanuit het onderwijsoverleg van woensdag 27 oktober zijn de volgende nieuwe
maatregelen opgelegd vanuit de overheid:
-Voor de kinderen van het vijfde en het zesde leerjaar komt er binnen terug een
mondmaskerplicht op plaatsen waar die kinderen stilzitten en de afstand van 1,5
meter niet kan worden gegarandeerd. Dit betekent concreet dat ze in de klas hun
mondmasker zullen moeten dragen. Zoals in het verleden zullen we voor de kinderen
van 5 en 6 extra bewegingsmomenten en ‘adempauzes’ inlassen.
-Op de speelplaats hoeven ze het mondmasker niet te dragen als ze ‘intense fysieke
contacten’ vermijden.
-Maximale ventilatie en verluchting blijft belangrijk.
Er wordt ook gevraagd om de aanwezigheid van ‘derden’ op school zoveel mogelijk te
beperken. Oudercontacten zullen daarom tijdelijk terug bij voorkeur digitaal
doorgaan.
Wanneer ouders op school komen, wordt terug aan hen gevraagd om een
mondmasker te dragen.
Al deze maatregelen zijn van toepassing na de herfstvakantie en starten dus vanaf 8
november. We hopen samen met jullie dat de coronacijfers snel terug de andere
richting uitgaan en dat deze maatregelen van korte duur zullen zijn.

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!

Ontbijtkorven
Beste ouders van onze school Varenwinkel,
Beste mensen,
Het schoolteam (ouders én personeel) van onze school Varenwinkel wilt u een
mooie ontbijtkorf aanbieden. Deze ontbijtkorf zal vanaf 8 uur tot 10 uur voor u
klaar staan (of wordt u aan huis geleverd) op zondag 28 november.
Hierin mag u de volgende producten verwachten:
Volwassenen: 12 euro1
2 pistolets - 1 croissant - 1 koffiekoek - ei - kaas - hesp
choco - confituur - yoghurt - boter - melk - suiker
koffie - thee - fruitsap - vers fruit
Kinderen: 8 euro1
cornflakes - 1 sandwich - 1 koffiekoekje - kinderworst - fruitsap
choco - confituur - yoghurt - vers fruit en een leuke verrassing!
Levering aan huis: 3 euro1
Een voorinschrijving is noodzakelijk en doe je door te bestellen via de website
https://crone.be/ontbijtkorfschoolvarenwinkel.
Bestellen kan van 8 tot 15 november. Nadien worden de inschrijvingen
afgesloten.
Op deze wijze bezorgen wij u op 28 november een aangename morgen in de
vorm van een verrassend mooi verpakte ontbijtkorf en steunt u onze school!
De opbrengst wordt steeds goed besteed aan uw kind(eren) en onze
schoolwerking. Deze keer werken we voor educatief materiaal en een
schaduwdoek voor onze zandbak.
Vrije Basisschool Varenwinkel – Wolfsdonksesteenweg 216, 2230 Herselt

Rollend materiaal op woensdag
Tussen de herfst- en de krokusvakantie -vanaf 8 november tot 6 maart- 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.

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 2021-2022.
We nemen met onze school ook weer deel aan deze actie vanaf 8 november.
Via volgende link kunnen jullie meer informatie vinden in verband met deze
actie: https://www.verkeeropschool.be/storage/minisites/499005-vsv-helm-opfluo-top-brief-ouders-def.pdf

Werd/wordt er iets meegegeven met je kind?
 Facturatie september/oktober volgt na de herfstvakantie
 Bestelbriefje speculaasverkoop t.v.v. sneeuwschool van derde graad
 Bestelbriefje nieuwjaarsbrieven

