
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 2/20-21 

INHOUDSOPGAVE 

□ Schoolreglement 
□ Coronanieuws 

□ De ooievaar 
□ Scholencross 

□ Fietscontrole + 
fietslabelactie 

□ Verkeersweek 20-21 
□ Pedagogische studiedag 
□ Lokale verlofdag 

□ Zwemzakken 
□ Kalender Moev 

□ Kalender 

 

 
 

 

 

Vernieuwd schoolreglement schooljaar 2020-2021 
Naar jaarlijkse gewoonte werd het schoolreglement aangepast aan de nieuwe 
wetgeving en goedgekeurd op de schoolraad en het Schepencollege.  

Het schoolreglement wordt niet meer op papier verspreid, maar de digitaal 
goedgekeurde versie voor schooljaar 2020-2021 kan je vinden op onze 
schoolwebsite, op Smartschool en zit in de bijlage bij deze nieuwsbrief.  

De papieren versie ligt ter inzage op de school en kan op uitdrukkelijk en 
schriftelijk verzoek van de ouders meegegeven worden.  

Via de Google-forms dienden jullie je akkoord aan te geven met het 
schoolreglement.  

Op deze bevraging werd reeds massaal gereageerd, waarvoor onze grote dank ! 

Wij gaan deze methodiek naar de toekomst toe steeds vaker gebruiken omdat er 
zoveel voordelen aan verbonden zijn. 

Mogen wij vragen dat de ouders die dit nog niet ingevuld hebben, dat ze dat nog 
deze week in orde brengen ? Bedankt ! 

  
  

Coronanieuws 

• Dankjewel aan iedereen om de 

afspraken hierrond goed na te leven ! 

• De voorbije weken zijn er reeds enkele 

coronatesten uitgevoerd, maar allen 

waren ze negatief. Dat is goed nieuws! 

Zodra er iemand positief test in de klas, 

zal dit onmiddellijk gecommuniceerd 

worden en zullen de nodige 

maatregelen getroffen worden in 

samenspraak met preventieadviseur en 

CLB. 

• Om dit samen goed te kunnen 

aanpakken, willen we toch nog even 

vragen om altijd de school te 

verwittigen als uw zoon/dochter een 

coronatest dient te ondergaan. Zowel 

voor de test, als nadien de uitslag. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De De ooievaar  
o Fenn ( 6 september 2020 ), broertje van Renske Sterckx – L3A 

en Robyn Sterckx – 2 KOB  
o Arthur ( 8 september 2020 ), broertje van Marilou Willems – 

2KOA 
 

Wij wensen Renske, Robyn en Marilou samen met hun fiere 
ouders veel geluk toe met dit nieuwe leven in huis ! 

 
 
 

Scholencross woensdag 23 september  

Ook dit jaar kunnen onze leerlingen deelnemen aan de scholencross, zij het 
op alternatieve wijze. De maatregelen die je hieronder leest dragen bij aan 
de veiligheid van onze leerlingen en zorgen ervoor dat onze leerlingen de 

kans krijgen om te bewegen, zelfs in deze moeilijke tijden. 

Het corona-plan voor de loopweek: 

• We behouden de schoolbubbels. 
o De bussen vervoeren kinderen van 1 school. 

o De kinderen van L1 tot en met L6 doen samen spelletjes en 
aerobic als opwarming. 

o De kinderen van 1 school stappen of lopen samen de 

scholenloop. 
o Er zijn aparte toiletten per school 

• De begeleiders respecteren de afstand OF dragen een mondmasker. 
• We stellen de kinderen centraal en vragen aan ouders, grootouders om 

niet te komen supporteren. 
• We mogen géén drank of koeken uitdelen aan de kinderen. Kinderen 

mogen het wel zelf meebrengen. 

Wij wensen alle kinderen heel veel sportplezier,  

Lea Peeters, vanwege AGB Sport Geel 

Fietscontrole + fietslabelactie op school 

Op dinsdag 29 september worden de fietsen gecontroleerd op school. Zorg er 

zeker voor dat je fiets in orde is ! 

Wie dit wenst kan de fiets van zijn/haar kind laten labelen, indien dit nog niet 

gebeurde. De toestemmingsbrief hiervoor vind je in de mail waarmee je deze 

nieuwsbrief ontvangt. Graag hadden wij deze ten laatste woensdag 23 september 

in ons bezit zodat de politie dit voorbereiden kan. 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwip4rLdqLLkAhUPyKQKHfuMD_kQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.kaartje2go.be/geboortekaartjes/kaart/geboorte-hoera-jongen&psig=AOvVaw1Rr79oY5FZ3AUwvSg8iIzP&ust=1567519855727108
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjemd2i1s3kAhXExoUKHcgFBw8QjRx6BAgBEAQ&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fhavo-vwo.dockinga.nl%252FImages%252FUserfiles%252Ffiles%252FChecklist%252520Fietscontrolepunten.pdf%26psig%3DAOvVaw35dRT9flvsuMwf9kKBLr8V%26ust%3D1568459540198756&psig=AOvVaw35dRT9flvsuMwf9kKBLr8V&ust=1568459540198756


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Verkeersweek 20-21 

Vandaag sloten we onze verkeersweek af met een heuse Strapstoet ! Wat 
was het fijn om al dat moois te mogen bewonderen. Onze Burgstraatbengels 

genoten van hun lekkere wafel met chocolademelk. Wat stond er deze week 
op het programma ? 

• De Mega-fluodag die ongezien veel fluo op de been bracht ! 
• De pluimpjes die onze voetgangers en fietsers mochten verdienen. 

• De talloze lessen en activiteiten in de klassen rond verkeer. 
• De verkeerswandelingetjes. 

• De dagelijkse strapdans die door klein en groot enthousiast 
meegedanst werd. 

Het deed ons bijzonder veel plezier dat we elke dag meer en meer fluo de 

schoolpoort binnen zagen wandelen, een teken dat onze oproep niet in 
dovemans oren terecht kwam. We hopen dat we deze positieve evolutie 
blijvend mogen waarnemen, en dit voor de veiligheid van onze leerlingen.  

 

 

 

Donderdag 1 oktober 2020 : Pedagogische studiedag 

Vrijdag 2 oktober 2020 : Lokale verlofdag 1 

Onze schoolpoorten blijven die dag gesloten 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groeten vanwege het schoolteam, 
Kris Karremans 
Directeur 

 

 

 

 

Zwembeurten – zwemzakken 

We merken dat onze leerlingen zeer vaak 

hun zwemzak vergeten, ook al staan alle 

zwembeurten vermeld in de kalender van 

Smartschool, op de website en op de 

kalender die jullie bij de nieuwsbrief 

ontvangen. Mogen we toch vragen om dit 

nauwkeurig op te volgen, zodat de juffen 

geen halve dag hoeven te spenderen aan het 

uitzoeken van een reservezwemzak ? Alvast 

bedankt ! 

 

 

Kalender MOEV (onder voorbehoud van wijzigingen) 

Op woensdagnamiddag neemt onze school regelmatig deel aan 

sportactiviteiten. Op de kalender zullen jullie die terugvinden als “Moev-

activiteit”. Later dit schooljaar krijgt u meer info via de leerkracht en de 

kinderen krijgen dan ook per activiteit een briefje mee om zich in te 

schrijven.  

Opgelet: er is op die woensdag geen mogelijkheid voor de kinderen om op 

school te eten. De ouders zorgen er ook zelf voor dat de kinderen op hun 

bestemming raken en ook tijdig opgehaald worden. Ter plaatse voorziet de 

school wel in begeleiding door leerkrachten en de kinderen zijn ook verzekerd 

door de schoolpolis (zie infobrochure)  

Datum  activiteit plaats doelgroep 

23/09/2020 
Vlaamse veldloopweek - 
Scholencross 

Leunen  

14/10/2020 Voetbal 4-4 Leunen 2de en 3de graad 

18/11/2020 Unihockey St.-Aloysius 3de  graad 

13/01/2021 Trefbal St.-Aloysius 2de  graad 

10/02/2021 Netbal 3-3 St.-Aloysius 3de  graad 

17/03/2021 Zwemmarathon diepzwemmers zwembad 1ste -2de -3de  graad 

05/05/2021 Danshappening St.-Aloysius 1ste -2de -3de graad 

??? Duathlon Leunen 2de -3de graad 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

September 
 

DINSDAG 1 Eerste schooldag 

WOENSDAG 2  

DONDERDAG 3  

VRIJDAG 4  

ZATERDAG 5  

ZONDAG 6  

MAANDAG 7  Zwemmen L4&L5 

DINSDAG 8  

WOENSDAG 9  

DONDERDAG 10  Zwemmen L3 

VRIJDAG 11  Zwemmen L6 

ZATERDAG 12  

ZONDAG 13 Start verkeersweek 

MAANDAG 14  Zwemmen L4&L5 

DINSDAG 15  

WOENSDAG 16  

DONDERDAG 17  Zwemmen L3 

VRIJDAG 18 Strapdag   Zwemmen L6 

ZATERDAG 19 Einde verkeersweek 

ZONDAG 20  

MAANDAG 21  Zwemmen L4&L5 

DINSDAG 22  

WOENSDAG 23 Scholencross SBS De Burgstraat L1 – L6 

DONDERDAG 24  

VRIJDAG 25  Zwemmen L6 

ZATERDAG 26  

ZONDAG 27  

MAANDAG 28  Zwemmen L4&L5 

DINSDAG 29 
Fietscontrole + labelen      
( op vraag ) 

Info-avond 

participatieproject 
speelplaats 

WOENSDAG 30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oktober 
 

DONDERDAG 1 Pedagogische studiedag 1 

VRIJDAG 2 Lokale verlofdag 1 

ZATERDAG 3  

ZONDAG 4  

MAANDAG 5  Zwemmen L4 – L5 

DINSDAG 6  

WOENSDAG 7   

DONDERDAG 8  Zwemmen L3 

VRIJDAG 9  Zwemmen L6 

ZATERDAG 10  

ZONDAG 11 Start “ Week van het bos “ 

MAANDAG 12  Zwemmen L4 – L5 

DINSDAG 13  

WOENSDAG 14 Rapport L1 + oudercontact 

DONDERDAG 15 
Rapport L1 + 
oudercontact  Zwemmen L3 

VRIJDAG 16  Zwemmen L6 

ZATERDAG 17  

ZONDAG 18 Einde “ Week van het bos “  

MAANDAG 19  Zwemmen L4 – L5 

DINSDAG 20  

WOENSDAG 21  

DONDERDAG 22  Zwemmen L3 

VRIJDAG 23  Zwemmen L6 

ZATERDAG 24  

ZONDAG 25  

MAANDAG 26  Zwemmen L4 – L5 

DINSDAG 27  

WOENSDAG 28 Kijkdag instapklas L1 – L2 Sportdag Axion 

DONDERDAG 29  Zwemmen L3 

VRIJDAG 30  Zwemmen L6 

ZATERDAG 31  

 

  


