
Beste ouders, 

Ik heb de indruk dat het schooljaar een vliegende start genomen heeft. Het 

raast weer als een sneltrein voorbij. Onze kleuters stellen het goed op school. 

Alles loopt weer zoals voorheen en dat is maar goed ook. Ook de handen 

extra wassen en ontsmetten is precies al een gewoonte. Vorige vrijdag 

hebben we ons jaarthema “Ik – jij – wij,  allemaal kunstenaars” ingezet.   

Corona verstoorde vorig schooljaar ook ons jaarthema dus hernemen we 

samen met onze kapoenen de waarden van “Het Hukkelpad”. We stelden ze 

voor aan de hand van vijf prenten die Veerle Derave gemaakt heeft. We 

leggen telkens de link tussen een waarde hier op ons Hukkelpad en kunst… 

Eén ding weten we nu al zeker het zal een kunstig jaar worden….  

Het is de bedoeling om op volgende maandbrieven een beetje meer uitleg te geven over onze waarden van de school. 

Jullie hebben deze uiteraard al kunnen lezen in onze schoolfolder bij inschrijving van jullie kleine kapoen op onze school. 

Maar we stellen ze heel graag nog eens wat uitgebreider aan jullie voor.  

 
Veiligheid aan de schoolpoort 

 De kleuters doen nooit zelf het poortje open. 

 De kleuters worden steeds afgehaald aan de poort. (niet aan de overkant van de straat) 

 De kleuters die met de fiets komen zetten hun fiets in de fietsparking vooraan aan de school. Vergeet de fiets 
niet op slot te doen.  

 De kleuters kruipen niet op het poortje. 

 De kleuters kruipen niet op de blauwe omega beugels (ook als ze bij hun ouders zijn) 
 

Beslissing schoolbestuur schooljaar 2020 -2021 
 
We planden voor dit schooljaar tal van activiteiten: eetfestijnen, Sinterklaasfeest, grootouderfeest, ouderfeest,…  
Deze steeds weer gezellige samenkomsten, vragen om een tijdige voorbereiding.  
Door de onvoorspelbare koers van corona, is het voor ons onduidelijk wanneer we deze voorbereidingen kunnen en 
mogen opstarten. 
Om deze reden beslisten we, samen met het schoolbestuur, dat wij vanaf 1 september tot en met 30 juni alle 
activiteiten en eetfestijnen, voor de 3 scholen behorend tot dit schoolbestuur, te annuleren.  
Uiteraard zullen we ons uiterste best doen om op een creatieve manier, alsnog enkele ludieke acties op touw te zetten. 
Hartelijk dank voor jullie begrip.   
 
Communicatie via mail  
 
Zoals jullie al in de mail van de leerkrachten konden lezen liep er vorige en ook deze week wat mis met de communicatie 
van de weekbriefjes. Ons digitaal systeem is aan het updaten en dat brengt de nodige problemen met zich mee. We 
hopen dat dit snel opgelost zal zijn. Dank voor jullie begrip ! 

 
Verzamelen van batterijen en inktpatronen 

Wie thuis batterijen heeft en lege inktpatronen mag deze altijd binnenbrengen op onze school. Wij verzamelen deze om 

extra centjes te krijgen voor didactisch materiaal.  

 

 



Familienieuws 

We starten ons schooljaar meteen met droevig nieuws. De opa van Lowie (2K) is deze week gestorven. We willen hen 

veel sterkte toewensen bij dit grote verlies 

Opvanguren 

Jullie kleine kapoen is steeds welkom vanaf 07u15. (Op aanvraag kan indien nodig de opvang ook doorgaan vanaf 07u  
’s morgens.) 
An zorgt voor de morgenopvang tot een kwartier voor de lessen 
Odette zorgt voor de avondopvang vanaf een kwartier na de lessen tot 18 u op MA, DI, DO en VRIJ tot 17 u. 
 
Woensdagnamiddag zullen Juf Chloë en juf Maaike (kleuterjuffen) en juf Odette afwisselend voor de opvang zorgen tot 
17 u.   
 
Als jullie door omstandigheden niet op tijd kunnen zijn gelieve de opvang te verwittigen.  (zie GSM hieronder) 
 

An : opvang ’s morgens (MA DI DO VRIJ) 0496/79 86 51 

Odette : opvang ’s avonds, opvang op 
woensdagmorgen  en op woensdagnamiddag 

0497/43 20 98 

Chloë : woensdagnamiddag 0474/61 48 15 

Juf Maaike : woensdagnamiddag 0479/67 84 84 

 
Een kwartier voor en na de lessen is de opvang gratis.  
Wij willen jullie vragen om deze uren te respecteren. Indien er noodzaak is tot een andere uurregeling gelieve op 
voorhand te verwittigen a.u.b. 
 
Activiteitenkalender eerste trimester 2020 – 2021 

Pedagogische studiedag  Woensdag 16 september 2020 

Strapdag  Vrijdag 18 september 2020 

Lozerkermis@home Zondag 27 september 2020 

Lokale verlofdag  Vrijdag 2 oktober 2020 

Herfstvakantie Van 31 oktober 2020  t/e/m 8 november 2020 

Wapenstilstand Woensdag 11 november 2020 

Wereld Diabetes dag Zaterdag 14 november 2020 

afhalen koekjes Vrijdag 20 november 2020 

Pedagogische studiedag  Woensdag 25 november 2020 

Oudercontact  Maandag 16 november 2020 (2K en 3K) 
Dinsdag 17 november 2020 (P en 1 K) 



Sint Vrijdag  4 december 2020 

Kerstdrink op school Vrijdag 18 december 2020 15u (gaat niet door 
wegens corona) 

Kerstvakantie  

Van 19 december 2020 t/e/m 3 januari 2021 

 

Met vriendelijke groeten  

De kleuterjuffen.  


