
 

Nieuwsbrief oktober 2021 

Beste ouders, 

 

Wat gaat de tijd snel…. 

Tevreden kijken we terug op een succesvolle septembermaand met boeiende 

infoavonden, samenkomsten van onze ouderraden ( Ouderraad – West en Ouders in 

Actie), een bezoek van de schoolfotograaf,… Langs deze weg toch nog even onze 

bewondering uitspreken voor onze prachtige ‘kar’ tijdens de Ballonnekesstoet. Een 

dikke dankjewel aan alle ouders die geholpen hebben bij de opbouw of afbraak van de 

wagen en ook aan alle ouders die achter onze wagen hebben gelopen en zo onze 

school mee in de kijker hebben gezet. Ook dit is samen school maken! 

Maar ook oktober kondigt zich boeiend aan. Even een overzicht… 

 

Scholencross 
Morgen, op zaterdag 2 oktober 2021 doen weer heel wat kleuters mee aan de 

scholencross aan het gemeentelijk sportcentrum, Jan Borremanspiste. Meester Tom en 

juf Katrien M. zullen onze kleuters begeleiden tijdens deze wedstrijd. Voor ons hebben 

alle kleuters alvast gewonnen, want deelnemen is belangrijker dan… 

 

Openklasje + Ateljee-ouders Mijltje 
Vanaf woensdag 6 oktober starten we in het Mijltje weer met onze ateljee-werking 

tijdens de openklasjes. Meer dan 10 ouders hebben zich gemeld om het aanbod voor de 

kleuters nog ruimer te maken. De slogan “samen school maken” past hier echt wel. 

Alvast hartelijk dank aan de ateljee-ouders. 

  

CORONA -  MAATREGELEN oktober 2021 
De mondmaskerplicht vervalt dus volledig in het basis- en secundair onderwijs. Dat 
betekent dat vanaf 1 oktober 2021 in de KITOS-scholen:  
- Personeelsleden in het basisonderwijs geen mondmasker meer moeten dragen.  

- Leerlingen en onderwijspersoneelsleden in het secundair onderwijs geen mondmasker 
meer hoeven te dragen, ook niet in onderling contact of in contact met kinderen.  
In nauw overleg met directies en de interne preventiedienst wil het schoolbestuur KITOS 
graag benadrukken dat  
 
- Iedereen, personeelsleden en leerlingen, nog de vrije keuze hebben om toch een 
mondmasker te dragen;  

- Het aan te raden is afstand te bewaren, zeker als er geen mondmaskers meer zijn;  

- Handhygiëne verder toegepast wordt: handen wassen of ontsmetten;  

- Onze lokalen zo veel mogelijk geventileerd worden;  

- Wie ziek is, thuis moet blijven.  
 
De interne preventiedienst en de lokale preventieadviseurs blijven de cijfers op de voet 
volgen. Het virus is niet weg uit onze samenleving. Dit is een tijdelijke beslissing die 
geëvalueerd zal worden. De maatregelen kunnen teruggeschroefd worden als de lokale 
schoolsituatie en de lokale risicoanalyse ons daartoe verplicht.  
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Het schoolbestuur hoopt dat de overheid een plan B heeft bij verdere stijging van de 

besmettingscijfers. Scholen moeten dan de autonomie krijgen om hun onderwijs volgens 

de lokale situatie te organiseren. Ook ouders zijn niet meer verplicht om een 

mondmasker te dragen wanneer zij hun kinderen komen brengen of ophalen. Het 

dragen van mondmaskers is enkel verplicht wanneer ouders in overleg gaan met 

leerkrachten (oudercontacten, kindbesprekingen,…) of wanneer zij een taak komen 

uitvoeren in onze school. 

 

Fietsfeest 2021 
Op zaterdag 9 oktober 2021 tussen 11u00 en 18u00 organiseren we zoals jullie weten 

ons fietsfeest. Nog tot 3 oktober kunnen jullie digitaal inschrijven voor deze activiteit. Via 

de hiernaast afgebeelde QR-code kom je op het inschrijvingsdocument. Uiteraard kan je 

ook gewoon naar onze school komen een iets te komen drinken en zo onze school te 

steunen. In elke vestiging valt er wel iets leuks te beleven.  

 

 

Grootouderfeest in de Stationsstraat.  
Op 27 en 28 oktober organiseren de leerkrachten van de Stationsstraat een leuk 
spektakel voor de grootouders van hun kleuters. Binnenkort volgen de 
inschrijvingspapieren. In de Mijlstraat zal er in november een grootoudersweek zijn en in 
de Beunt zetten ze in maart 2022 de grootouders in de bloemetjes.  
 
 
  

Vrije dag 
Op maandag 18 oktober is het Duffel Jaarmarkt. Zoals jullie gewoon zijn, is het die dag 

geen lesdag.  

 

 

 

Naar de Kermis 
Op 15 oktober gaan de kleuters van de Beunt en de oudste kleuters van de 

Stationsstraat naar de Kermis horende bij Duffel jaarmarkt.  

 

 

 

Herfstwandelingen 
Op 4 oktober gaan de oudste kleuters van de Stationsstraat op herfstwandeling. Op 28 

oktober gaat de Beunt een herfstwandeling maken.  
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Kalender oktober 2021 
 

1  okt. Schoolfotograaf 

 

2 okt. Scholencross  

 

4 okt Herfstwandeling 2/3KABC 

 

9 okt. Fietsfeest 

 

15  okt. Beunt & 4- & 5-jarigen Stationsstraat naar de Kermis  

 

18 okt.  Vrije dag 

27+28 okt. Grootouderfeest Stationsstraat 

  

28 okt Herfstwandeling Beunt 

  

30 okt. Start Herfstvakantie   

 
 
 
Vriendelijke groeten,  
 
 

Marc Nouwen 

Directie Kleuterschool De Basis 


