
 

Beste ouders,  

 

De laatste maand van het jaar is weer van start gegaan. Even tijd om een blik te 

werpen op december.  

Hartelijk dank 

Bij de start van de laatste maand van het jaar is het toch wel goed om iedereen 

hartelijk te danken voor de inspanningen voor onze school in 2021. Ouders van 

de ouderraad, ouders die meehielpen met schoolacties, atelierwerking, 

uitstappen zoals de herfstwandeling, zwemmoekes, spelletjesouders,…, onze 

reftermoekes die iedere dag voor onze kleutertjes zorgden,… iedereen die 

zijn/haar steentje bijdroeg, … van harte dank! 

 

Vrijdag, Soep-dag in de Beunt 

Iedere vrijdag maakt de klas van juf Jill soep voor alle kleuters van de Beunt. 

Soepgroenten zijn dus steeds welkom in de Beunt. 

 

Sint 

Helaas kan Sint omwille van de Coronacrisis overdag niet naar onze scholen 

komen.  Toch laten we dit feest niet zomaar aan ons voorbij gaan. Op 2 

december zullen we samen met een Corona-proof toneeltje brengen in onze drie 

vestigingen ( Beunt, Mijltje en Stationsstraat) Ook zal Sint in de nacht van 5 op 6 

december weer pakjes brengen in onze scholen. Zo wordt het Sinterklaasfeest 

ook dit jaar toch nog erg leuk.  

 

Oudercontacten 

In de Beunt, in het Mijltje en in de Stationsstraat gaan in december de 

oudercontacten online door. Via teams zullen de ouders gecontacteerd worden 

om zo het gesprek zo veilig mogelijk te laten gebeuren. Jullie ontvingen hierover 

reeds concrete informatie. We blijven het erg belangrijk vinden om ouders goed 

te informeren over de ontwikkeling van hun kleuter.  

 

Fluo-actie  

Uiteraard gaan we verder met onze fluo-actie. Ook in december zullen we onze 

kinderen extra stimuleren om meer fluo te dragen en zo bij te dragen aan de 

verkeersveiligheid. Wij willen jullie allen danken om deze actie te ondersteunen.   

 

Kus- en rij zone Stationsstraat  

We willen ieder danken die de kus- en rij zone goed gebruikten er dus niet 

parkeert, maar de kinderen vlot en veilig laat uitstappen.  
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OPGELET: Wanneer u kinderen met de auto naar school brengt… Fietsende 

kinderen ( ook met ouders) schrikken meer dan eens wanneer een auto plots de 

kus- en rij zone verlaat of wanneer onverwacht een portier opengaat.  

Daarom onze gouden raad voor automobilisten: 

• Laat kinderen alleen langs rechts uitstappen ( zijde van het voetpad) 

• Stap zelf niet uit wanneer dit niet echt nodig is ( en kijk vooral goed of er 

geen fietser aankomt wanneer u het portier opent) 

• Let dubbel zo goed op bij het verlaten van de kus en rij zone.  

 

Op tijd naar school  

We merken nog regelmatig dat ouders last-minute naar school komen waardoor 

kinderen weinig tot geen tijd hebben om afscheid te nemen. Dikwijls staan 

kleuters reeds in de rij of komen ze zelfs pas toe als we met de andere kleuters 

reeds in de klas zitten. Daarom nog eens onze oproep om tijdig, lees minstens 5 

minuten voor het belsignaal. ( Bel gaat om 8u35 ’s morgens en 13u35 ’s 

middags) 

 

Schoendozenactie 

De schoendozenactie startte op 29 november. Tot 10 december mogen 

schoendozen binnengebracht worden. Samen kunnen we echt het verschil 

maken.  

 

Coronamaatregelen en gevolgen  

Watergewenning- atelierwerking Mijltje – spelletjesouders 

Zolang de beperkingen omtrent het aantal contactpersonen beperkt blijven tot 

het huidige niveau, lijkt het ons niet aangewezen om samen met ouders en 

grootouders naar het zwembad te gaan en samen de kleuters te helpen bij het 

uit- en aankleden. Wanneer er hieromtrent nieuwe richtlijnen komen, zullen we 

deze beslissing opnieuw bekijken. Hetzelfde geld voor de atelierwerking in Het 

Mijltje en de spelletjesouders. Tot de kerstvakantie willen we dit opschorten.  

Voortaan treedt vanaf 3 besmettingen de noodremprocedure in werking. De 
CLB-arts oordeelt of het al dan niet over een clusterbesmetting gaat en plaatst 
desgevallend de hele klas in quarantaine. 

De aanwezigheid van ‘derden’ wordt verstrengd. 

We zetten in op CO²-meting in onze klassen. 

Ventilatie, handhygiëne en andere basismaatregelen blijven onze aandacht 
verdienen. 

Op deze manier nemen we onze verantwoordelijkheid op en hopen om het virus 

(maximaal) buiten te houden en zo ons steentje bij te dragen om de verdere 

verspreiding van het virus tegen de gaan.  

Zoals in ons schoolreglement staat, blijven zieke kleuters thuis, zeker in deze 

tijden!!! 
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December is …Advent 

Samen met het team hebben we een mooi adventsproject in elkaar gestoken 

waarin we samen op weg gaan naar Kerstmis. We willen er samen een warme 

en gezellige periode van maken. Op onze website zullen de komende weken 

zeker foto’s en sfeerbeelden hierover te zien zijn. De jaarlijkse kerstactie in de 

Beunt is omwille van Corona dit jaar geannuleerd.  

 

24 December is halve lesdag 

Op vrijdag 24 december om 12u10 start de kerstvakantie. In de namiddag gaan 

alle kleuters naar huis of naar de naschoolse opvang. De kerstvakantie start dus 

een halve dag vroeger.  

 

 

 

Belangrijke data 

Ma.  29 nov.:    Start schoendozenactie 

 

Do 2 dec.:     Sinterklaasfeestje (toneeltje) 

 

Ma 6 dec.:      De sint  is gekomen….  

 

Vr  10 dec.:     Laatste dag inzameling schoendozenactie 

 

 

Vr.  24 dec.:   12u10 Start Kerstvakantie 

 

Zo.   9 jan.:    Einde Kerstvakantie 
 
   


