Schooljaar 2020-2021
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CORONAMAATREGELEN
VAN CODE GEEL NAAR CODE ORANJE

Afspraken lagere school
Na de herfstvakantie schakelen we met de opgelegde coronamaatregelen over naar code oranje. Voor de
lagere school blijft een aantal maatregelen ongewijzigd. Hier en daar wordt er een aanpassing doorgevoerd..
Hieronder vindt u een overzicht van de maatregelen die ook voor u als ouder belangrijk zijn om te weten én
waarbij we met aandrang vragen om deze met veel verantwoordelijkheid op te volgen.
Begin en einde van de schooldag:
Brengen en halen van de kinderen volgens de huidige afspraken.
Aanpassing vanaf 16 november:
Slechts 1 volwassene per gezin mag de speelplaats betreden bij het afhalen van de kinderen.
Blijvende aandachtspunten:
Breng uw kind op tijd naar school. Indien u te laat bent, komt u met uw kind(eren) naar het secretariaat.
Iemand van onze medewerkers zal uw kind tot aan de klas begeleiden.
Mondmaskerplicht en afstandsregel (ook buiten aan de schoolpoort)
Provincie Antwerpen: Mondmaskerplicht in een omgeving van 200 m rond de school tijdens in- en
uitstroomuren.
Ouders op school:
Oudercontacten verlopen vanaf 16 november allemaal digitaal of telefonisch.
Indien u uw kind tijdens de schooluren om één of andere reden moet brengen of ophalen dan moet u zich altijd
aanmelden aan het secretariaat en blijven wachten aan het onthaal.
Afwezigheid van uw kind(eren)
Gelieve ons voor 09.00u. op de hoogte te brengen indien uw kind afwezig is. Onze secretariaatsmedewerkers
zullen u een aantal vragen stellen.
Indien uw kind uit voorzorg in quarantaine moet dan vragen we om ons tijdens de periode van de quarantaine
regelmatig te blijven informeren over de evolutie van de gezondheidstoestand van uw kind en afspraken te
maken met de klasleerkracht(en) i.v.m. de in te halen leerstof.
Uitstappen en zwemlessen
- Extra muros activiteiten en ook de zwemlessen worden opgeschort.
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Afspraken kleuterschool
MAATREGELEN CODE GEEL blijven behouden + EXTRA MAATREGELEN CODE ORANJE
Provincie Antwerpen: mondmaskerplicht in een omgeving van 200 m rond de school tijdens in- en
uitstroomuren.
Afspraken van 1 september blijven behouden. We zetten ze nog eens op een rijtje!

1. Openingstijden kleuterschool:
Voorbewaking van 7.30u. tot 8.15u. blijft samen met de lagere school in de kapel. Vanaf 8.15u. gaat de blauwe
poort in de Kleinveldweg open, deze blijft geopend tot 8.40u., dan starten de activiteiten. In de wijkschool
blijft juf Roos tot 8.25u., dan nemen de juffen over, ook hier start van activiteiten om 8.40u..
Middagpauze blijft ongewijzigd: 11.45u. – 13.15u.. De (blauwe) poort is open van 11.45u. tot 12u. en van 13u.
– 13.15u.
Einde schooltijd: 15.45u.
Woensdag eindigt de school om 11.55u.! Nabewaking door Ferm tot 15u. in de hoofdschool blijft.

2. Brengen en ophalen van de kleuters:
HOOFDSCHOOL:
’s Morgen worden de kleuters afgezet aan de blauwe poort (open vanaf 8.15u.). Kleuters worden beurtelings
aan de poort afgezet, ouders dragen net zoals de juffen aan de poort een mondmasker, de sociale
afstand wordt gerespecteerd.
Vanaf 8.25u. wachten de juffen de kleuters op in de klas en gaan de kinderen zelfstandig naar de klas.
Instappers (1C) mogen de eerste week door hun ouders tot aan de klasdeur gebracht worden (tussen
8.25u. en 8.40u.).
WIJKSCHOOL:
Vanaf 8.25u. worden kleuters beurtelings aan de poort of aan de deur van het zaaltje afgezet.
Instappers mogen de eerste week door hun ouders tot aan de klasdeur gebracht worden (tussen 8.25u. en
8.40u.).
’s Middags worden de kleuters opgehaald en teruggebracht aan de (blauwe) poort.
Ophalen van de kleuters vanaf 15.45u.. (In de hoofdschool gebeurt dit via de blauwe poort naar binnen en
via de ijzeren poort naar buiten.) Gelieve de enkelrichting te respecteren en niet langer dan noodzakelijk op
de speelplaats te blijven. Sociale afstand bewaken en mondmasker dragen a.u.b.. Kinderen zitten of staan in
groep met hun juf te wachten.
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3. Boekentas:
Gelieve steeds volgende spullen te voorzien:
o Drinkbus met water
o

Brooddoos / groente- en fruitdoos / koekendoos

Tijdens de middagpauze wordt er water, melk of thee aangeboden.

4. Luizen pluizen:
Gaat in de kleuterschool nog door maar mag enkel door de juffen gebeuren (momenteel niet door ouders). We
merken dat er in verschillende klassen ‘beestjes’ aan het werk zijn. Gelieve tijdens de vakantie extra te
onderzoeken, opvolgen en eventueel behandelen a.u.b.. Na de herfstvakantie plannen we een nieuw ‘Luizen
pluizen’.

5. Viering jarigen:
Laatste woensdag van de maand vieren we alle jarigen, jammer genoeg zonder toeschouwers.

6. Traktaties verjaardagen:
jammer genoeg nog steeds geen zelfgemaakte lekkernijen, wat kan wel: (voorverpakt) koekje of cakeje of een
volledig stuk fruit of groente. Snoep blijft uiteraard verboden, ook geen chocolade of speelgoedjes a.u.b., deze
afspraken staan in het schoolreglement.
Mogelijk alternatief: waarom geen leuk boek of spel voor de hele klas?

Voor kleuterscholen verandert er heel weinig binnen code oranje t.o.v. code geel. De bestaande regels
worden verdergezet en opgevolgd. Wat verandert er wel?
1. Uitstappen:
worden niet georganiseerd. Enkel de verplaatsing naar de turnzaal in de Schoolstraat en veilige, kleine
uitstappen (bv. naar het bos) kunnen nog doorgaan.
2. Ouders op school:
Ouders worden zo weinig mogelijk tijdens de schooluren effectief op school verwacht en betrokken bij de
schoolwerking.
Rondleidingen en inschrijvingen gebeuren buiten de schooluren of digitaal.
Indien u uw kind tijdens de schooluren om één of andere reden brengt of ophaalt dan moet u zich altijd
aanmelden aan het secretariaat en blijven wachten aan het onthaal.
3. Afwezigheid van uw kind(eren):
Gelieve ons voor 09.00u. op de hoogte te brengen indien uw kind afwezig is. Onze secretariaatsmedewerkers
zullen u een aantal vragen stellen.
Indien uw kind uit voorzorg in quarantaine moet dan vragen we om ons tijdens de periode van de quarantaine
regelmatig te blijven informeren over de evolutie van de gezondheidstoestand van uw kind.

Alvast bedankt voor jullie medewerking!
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JAARTHEMA KLEUTERSCHOOL
GELUKSVOGELS… IN BEWEGING

Rare vogels op zoek naar geluk.
Geluk valt niet uit de lucht.
Het is ook een levenshouding: op een optimistische manier in
het leven staan, je goed in je vel voelen, jezelf doelen stellen
en die realiseren, zin zoeken in het leven, veerkracht
opbouwen, samenleven met anderen en de juiste keuzes
maken.
Je levensomstandigheden bepalen maar een relatief klein
stuk van je geluk. Een positieve houding en de manier waarop
je naar de wereld kijkt, zijn veel doorslaggevender. Dat krijg
je gedeeltelijk mee van je ouders en andere mensen om je
heen, door voorbeeldgedrag en opvoeding. We kunnen
allemaal leren een beetje opener, optimistischer en
gelukkiger te zijn. Dit kunnen we zeker gebruiken tijdens
deze onzekere tijden met covid-19!
We pasten onze verhalen en poppenspelen aan maar blijven
focussen op de waarden en houdingen die helpen om
gelukkiger te zijn.

September – IEDEREEN IS ANDERS
Mezelf zijn = jezelf aanvaarden en je goed in je vel voelen.
Gebaseerd op het prentenboek ‘Kraai’
Kraai was altijd alleen. Alle vogels vlogen in een boog om hem heen. ‘Wat is er
toch mis met me?’ kraste Kraai.
Op een dag hoorde hij luid gekwetter. Het klonk vrolijk. En vlakbij .Wat hebben
die een plezier, dacht Kraai. ‘Hallo…’ probeerde hij zachtjes, maar ze hoorden
hem niet…
Hoe probeert kraai toch tot bij de andere vogels te komen en ervoor te zorgen
dat hij ‘opgenomen wordt in de groep’?
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Oktober - november: ZORGEN VOOR ELKAAR
Poppenspel gebaseerd op het boek ‘Twee vechtende eekhoorntjes’ gecombineerd met een eigen twist!
Vogels zoeken naar eten: chips, koekjes (met papier), wormen, …Een wandelaar stapt rond tussen de kleuters en
zingt een liedje. Hij gooit het papiertje van zijn koek op de grond. Dipper zoekt naar kruimeltjes en vindt deze
in het papiertje. Hij pikt het papiertje op en stikt hier bijna in. Zijn vriend Raaf helpt hem en belt de
dierendokter.
De dierendokter zegt: “ Plastiek is slecht voor het milieu, de dieren worden er ziek van. Het is gevaarlijk voor
de dieren.”
Dan komen de wormen tevoorschijn. Beide vogels willen de dikke worm, ze vechten ervoor en pikken naar elkaar…
Komt dit nog wel goed? Hoe lossen ze dit op?
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JAARTHEMA LAGERE SCHOOL

September:

Het nieuwe jaarthema werd in elke klas aangekondigd door de leerlingen van 5A.

Iedereen kan een held zijn op zijn eigen manier. In het woord ‘ACTIE’ zitten de foto’s van al onze
‘Wonderhelden’ verstopt.
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Oktober:

ACTIE 1
HOLDERDEBOLDER
1 OKTOBER 2020

€ 6417
Lieve vrienden van Wonderwijzer,
Op donderdag 1 oktober zette iedereen zijn sportiefste beentje voor tijdens onze “Holderdebolder”. De inzet
en enthousiasme van groot en klein was fantastisch en bracht maar liefst €6417 op. Een groot applaus waard !
Met deze welverdiende centjes konden we een laptopkar aanschaffen voor de lagere school. Dit is een kast op
wieltjes waarin je brandveilig en makkelijk een tiental laptops kan bewaren en opladen. Ook 12 extra laptops
konden we bestellen. Ondertussen zijn deze ook toegekomen op school en kunnen we ze bijna gebruiken in de
klassen. Het is de bedoeling om zo ook klasintern tijdens hoekenwerk/contractwerk/groepswerk aan ICT te
werken.
Als ICT-juf ben ik alvast SUPER blij met deze nieuwe aanwinsten.
Dankjewel allemaal !
Juf Jill
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NIEUWS UIT DE KLEUTERSCHOOL
Dierenweek in de wijkschool
We kregen bezoek van : cavia’s, konijnen, honden, een kip, een kat
De konijnenklas en kikkerklas brachten een bezoekje aan dierenarts
Dominique van Chat le roi.
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HOLDERDEBOLDER IN DE KLEUTERSCHOOL
Eén oktober… wat een weer… Onze kleuters laten zich van hun moedige, krachtige kant zien! Er wordt serieus
gewerkt voor het opgehaalde geld! Bij sommigen kost het bloed, zweet en tranen, anderen kruipen moedig recht
na een valpartij, nog anderen wanen zich kampioen!
Heerlijk om te zien!

Nog een speciale dank aan de aanwezige supporters die zich volledig aan de coronamaatregelen hielden! Dank u!
Met de opbrengst van Holderdebolder heeft de kleuterschool weer kunnen investeren in heel wat nieuw
materiaal om de motorische ontwikkeling van onze kleuters te stimuleren!
DANK U! De totale opbrengst bij de kleuters is

€2876!
DANK AAN ALLE SPONSORS!
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BODYMAP IN DE KLEUTERSCHOOL

De leeftijd van 0 tot 8 jaar is een heel belangrijke ontwikkelingsperiode. Het is van groot
belang dat we onze kinderen tijdens deze periode een heel rijke stimulerende omgeving
aanbieden.
De missie van Bodymap is om iedereen te sensibiliseren over het belang van spelen &
beweging voor de ontwikkeling van kinderen. Zo geven we kinderen optimale kansen om hun
eigen talenten te kunnen ontplooien.
Gelukkige kinderen geeft gelukkige ouders. Iedereen gelukkig!
Het ontwikkelingslab van Bodymap. Het ziet er ingewikkeld uit maar het is eigenlijk heel
simpel. Kort samengevat brengt het ontwikkelingslab de bewegingsontwikkeling van kinderen
in beeld. Alle flesjes moeten gevuld worden om tot leerbaarheid te komen (rekenen, lezen,
schrijven, luisteren, concentreren, goed bewegen).
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Als ouder en leerkracht kunnen wij kinderen stimuleren deze flesjes te vullen. Hoe? Door ze
te laten doen wat ze graag doen: spelen en bewegen!
In de klas zijn we hier ook volop mee bezig. Zo zijn er in de maand september en oktober 3
bewegingen die we dagelijks doen in de klas. Via deze bewegingen helpen we mee aan een
betere ontwikkeling van de hersenen. Deze oefeningen kan je ook altijd thuis oefenen. Hoe
meer hoe beter!

Rollen over de lengteas met de
armen op. 3 keer naar beide
kanten. Rollen maar!

De lichaamsdelen leren kennen: bv.
Oor, hoofd, onderbeen, tenen,
vingers, arm, voet, wang, knie,
ellenboog,...

Op één been staan, links en rechts.
Op elk been 30 seconden oefenen.

Nieuwsbrief oktober

Pagina 14

Hier enkele foto’s van onze kleuters die de maandbewegingen oefenen. Zelf interesse om
weer te weten over bodymap bekijk dan zeker eens hun website:
https://www.bodymapouders.be/,
https://www.facebook.com/bodymapvzw
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STRAPDAG - FLUOACTIE
Op 18 september was het weer zover:

Heel wat kleuters en ouders kwamen te voet of met de fiets naar school. Zowel op de hoofdschool als op de
wijkschool werd er een leuk verkeersparcours uitgezet. Onder een stralende zon, genoten de kinderen van
stappen, fietsen, steppen…
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Na de herfstvakantie starten we weer met onze
‘fluoactie’!
Tussen de herfstvakantie en de krokusvakantie kleurt onze school weer helemaal FLUO, want
dan gaat onze FLUOACTIE weer van start.
Haal je hesje vanonder het stof zodat je goed gezien wordt tijdens de donkere dagen.
Onze Fluo-clowns komen jullie vast en zeker weer aanmoedigen!
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NIEUWS UIT DE LAGERE SCHOOL
STRAPDAG IN DE LAGERE SCHOOL
Communiceer in het verkeer!
Tijdens de STRAPdag hebben we weer veel mogen leren.
Zoals hoe het verkeer met ons wil communiceren.
Dit gebeurt met tekens, kleuren en lijnen…
Maar we moeten zeker goed opletten dat we niet in de dode hoek verdwijnen!
We hielden met behulp van een leuke PowerPoint een gesprek in onze klas.
Nadien gingen we kijken hoe de verkeerssituatie in de buurt van onze school was.
Communiceren in het verkeer gebeurt op veel verschillende manieren, dat konden we zien…
En als we ons aan al de regels houden, verdienen we een tien op tien!
We zwoegden ook een lesuur van spaak tot stuur!
Over het maken van een fiets kwamen we veel te weten, maar de vele moeilijke woorden zijn we deels weer
vergeten.
Frame, ijzererts en olieraffinaderij hoorden daar o.a. bij.
Het belangrijkste is dat wij nu weten ‘hoe’ ze een fiets maken
en dat we veel te weten kwamen over deze zaken.
Nadien kwam de politie onze fiets ook nog controleren.
Het 4de leerjaar gedraagt zich alvast in het verkeer ‘als echte heren’.

4de leerjaar
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Op de strapdag maakten de lln. van 5c een schets van hun fiets
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Hoe komen de leerlingen van het vijfde leerjaar naar school?

Met de auto
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Met de fiets

Te voet
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Kunst in 1A
Net zoals Albert Van Dyck
We leerden over kleuren en kunst. Eén kunstenaar bekeken we van dichtbij: Albert Van Dyck.
Net zoals een echte kunstenaar hebben we leren werken met houtskool. Kijk maar mee naar
onze resultaten.
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Sprookjeswandeling 1ste leerjaar A
Er was eens een elfje met de naam Akelei.
Ze woonde in de tuin van het sprookjeshuis.
Op een nacht kon ze niet meer dansen.
Haar vleugeltje was stuk.
Samen met de vrienden van 1A ging ze op stap doorheen het park.
Ze vroegen hulp aan de takkenreus, de poes, de spinnetjes, de vleermuis en de worm.
De gouden tip was om gewoon te doen wat je graag doet.
Akelei begon te dansen en te zingen en net voor de morgen klaar stond, kwam haar vleugeltje weer
omhoog.
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2de LEERJAAR GAAT OP BLOTEVOETENWANDELING

“Het was leuk om de
verschillende dingen
aan mijn voeten te
voelen.”

“We hebben zelfs een
kikker gevangen.”

“Het was niet zo leuk
om in het water te
stappen want dat was
koud.”

“We hebben in modder gestapt
en in koud water.
We mochten ook van de berg
rollen.”

“Ik vond de modder en het water
het leukste! Het was ook leuk om
op ronde stenen te stappen.”

“Het was ook leuk om op de
trollen te jagen.”

uitspraken uit 2c
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HELDEN UIT 2C
Ons jaarthema hebben wij in het tweede leerjaar al goed ingezet. De kinderen werden echte
superhelden. We knutselen een masker en hebben onszelf verkleed als een superheld met een echte
cape. Elke week toont een kind hun talent aan de hand van onze klaspop.
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WIJ LEZEN IN 1B

aa-p …. AAP!
De leerlingen van het eerste leerjaar kunnen ondertussen zelf al heel wat
woordjes lezen. Een tijdje geleden leerden ze het woordje ‘aap’. Tijdens de
knutselles ontwierpen de handige Harry’s van 1B ook zelf leuke slingeraapjes om
dit aan iedereen te tonen. Wat vinden jullie ervan?
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4de LEERJAAR/ OP STAP MET SCILLA
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LEERLINGENRAAD 2020-2021

Leerlingenraad schooljaar 2020-2021:
4A: Fien Haest
4B: Bob Noppen
4C: Ruben Groeneweg

5A: Julius Boumans en Louise Brems
5B: Noä François en Brent Van der Looven
5C: Jolien Dochez en Violette Sliggers

6A: Anna Huygen en Louis Heeren
6B: Henri Van Looveren en Daan Van Vossole
6C: Ruben en Lander Scheurweghs en Liam Devriendt
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WE KIJKEN VOORUIT…
WE BEZORGEN WE GEEN PAPIEREN JAARKALENDER MEER. VAAK ZIJN ER NOG WIJZIGINGEN
TIJDENS HET SCHOOLJAAR. ALLE ACTIVITEITEN WORDEN EVENEENS OPGENOMEN IN DE DIGITALE
KALENDER OP GIMME.
WE BLIKKEN ALVAST VOORUIT NAAR NOVEMBER EN DECEMBER.

Herfstvakantie van zaterdag 31 oktober t.e.m. vrijdag 13 november

November
9
10
11
12
13
14
15
16

M
D
W
D
V
Z
Z
M

17

D

18

W

19

D

20
21
22
23
24
25

V
Z
Z
M
D
W

26
27
28
29
30

D
V
Z
Z
M

Verlenging herfstvakantie
Verlenging herfstvakantie
WAPENSTILSTAND
Verlenging herfstvakantie
Verlenging herfstvakantie

KO
KO
LO
LO

Instappers
Start ‘fluo-actie’ tot aan de krokusvakantie
Herfstrapport 2de 3de 4de 5de en 6de leerjaar
Oudercontact 2de leerjaar

KO
LO
LO
LO

Sporten in de Schoolstraat: 3KO
Oudercontact 2de 3de 4de 5de en 6de leerjaar
Oudercontact 5de en 6de leerjaar
Sportnamiddag 4de leerjaar

LO
KO
KO
LO

VOORLEESWEEK
Vaccinatie 1A
Sporten in de Schoolstraat: 2KO
11.30u.: Viering jarigen zonder toeschouwers
Sportnamiddag 3de leerjaar

LO

START ADVENT
Vaccinatie 1B
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December
1

D

2
3

W
D

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

V
Z
Z
M
D
W
D
V
Z
Z
M
D
W

17
18

D
V

LO
KO
LO

Vaccinatie 1C
PEDAGOGISCHE STUDIEDAG, vrijaf voor de kinderen
Medisch schooltoezicht 2KO op school (2A en 2B)
Sport voor 2de leerjaar in de voormiddag:
‘Sint en Piet-parcours’
Sport voor 1ste leerjaar in de namiddag:
‘Sint en Piet-parcours’
Sint op bezoek

KO
KO

Sporten in de Schoolstraat: 3KO
Medisch schooltoezicht 2KO op school (2W en 2B)

LO
KO
KO
KO.

Vaccinaties 5de leerjaar
Sporten in de Schoolstraat: WS
10.30u: Kijkuurtje instappers januari
11.30u: Viering jarigen zonder toeschouwers

KO

Kerstevocatie (met/zonder toeschouwers?)

Kerstvakantie van zaterdag 19 december t.e.m. zondag 3 januari
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