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nieuwsflash 30 oktober 
 

Kalender 

Z 1 Allerheiligen 

M 2 Allerzielen 

Herfstvakantie 

D 3 Herfstvakantie 

W 4 Herfstvakantie 

D 5 Herfstvakantie 

V 6 Herfstvakantie 

Z 7  

Z 8  

M 9 Geen school wegens Coronamaatregelen 

D 10 Geen school wegens Coronamaatregelen 

W 11 Wapenstilstand (vrijaf) 

D 12 Hulde aan de soldaten op het kerkhof ( plaatsen van de gemaakte 

tekeningen enkel met onze kinderen van de tweede en derde graad) 

ICT: groep 8-7-9  

Helm op fluo top tot krokusvakantie!  
V 13  

 

Coronamaatregelen 
 

De Vlaamse regering heeft beslist om de herfstvakantie te verlengen tot en met 

11 november om het coronavirus zo veel mogelijk in te dijken. 

De school zal terug openen op 12 november.  Leerlingen die normaal zouden 

instappen op 9 november, zullen dus pas kunnen instappen op 12 november. 

Wij voorzien zelf geen noodopvang op 9 en 10 november, maar ook de Kiekeboe 

zal gesloten blijven op deze dagen.  (zie brief in bijlage) 

Wij beseffen dat een aantal ouders hiervoor moeten zoeken naar alternatieve 

opvangmogelijkheden maar danken u alvast voor het begrip. 

 

 

 

 



 

Alle uitstappen, zwemmen, bibbezoek zijn geannuleerd. 

 

In verband met de bib zullen wij na de vakantie vragen alle bibboeken mee naar 

school te brengen.  Wij krijgen een bibbox in de klas waar kinderen dan boeken 

kunnen uitlenen. 

 

De andere maatregelen blijven gewoon verder lopen. 

 

Wel willen wij blijven vragen om aub voor uw maar ook 

voor onze veiligheid om de mondmaskers op te zetten 

zowel bij het afzetten als bij het ophalen van de 

kinderen. 

 

Ook willen we nog eens extra vragen om niet uit te 

stappen! 

 

Halloween 
 

We krijgen momenteel heel veel vragen van 

ouders en kinderen met de vraag of de 

kinderen zich vrijdag mogen verkleden.  

Wij hebben dit besproken en vinden dat 

dit in deze moeilijke tijden zeker een 

lichtpuntje kan zijn voor hen. 

Daarom mogen alle kinderen, die dit willen, 

zich vrijdag verkleden of schminken in een 

heks, fee, spook, pompoen, superheld, … 

Nee, je hoeft hier echt niets voor te gaan 

kopen.  Een beetje schmink doet al wonderen. 

We weten dat dit kort op de bal is, maar wilden hier toch een beetje openstaan 

voor wat er bij onze kinderen leeft. 

 

Bij het begin van de coronaperiode kon je op berenjacht.  

Momenteel loopt er een nieuwe actie en gaan ouders met 

kinderen op jacht naar pompoenen, heksen, spinnen, …    

Voor wie tijdens de vakantie op jacht zou, aan de vensters 

van de kleuterschool zijn zeker schatten te vinden        

(Momenteel nog wel wat verstopt achter de plastiek).  

 

  



 

 

Helm op, fluo top!  
 

Dit schooljaar nemen we opnieuw deel aan de actie ‘Helm Op Fluo Top’.   Deze 

actie was vorig jaar een groot succes! 

Via deze weg willen we alle kinderen/ouders aanmoedigen om in deze donkere 

dagen, fluo te dragen en voor ieders veiligheid een helm op te zetten.   

Doen jullie dat …. dan worden jullie daarvoor beloond.  

 

Alle kinderen krijgen een spaarkaart waarop ze stickers kunnen verzamelen.  Je 

kunt een sticker verdienen door fluo en/of een helm te dragen.  Kinderen die 30 

stickers verzamelen mogen gratis naar het Serpentarium in Blankenberge.  

Kinderen die een volle stickerkaart hebben verzameld, mogen gratis naar de Zoo 

van Antwerpen of Plankendael.   

De actie loopt tot de krokusvakantie.   

Iedereen ontvangt een foldertje met info over deze actie.  

De stickerkaart ontvangen de kinderen op donderdag 12 november.  

 

De kinderen kunnen ook klassikaal verder 

sparen.  Wanneer de stickerkaart vol is, 

kunnen ze (verder) sparen op een grote 

klasposter.  

Zo maken ze kans op een gratis uitstap naar 

de Zoo Antwerpen of Planckendael.  

 

Alle kinderen kunnen stickers verdienen, dus 

kom je met de fiets, te voet of met de auto: 

ALLEN dat fluohesje aan vanaf 12 november!!  
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Varia 
 

- Kalender november in bijlage 

 

- De kinderen krijgen deze week een brief mee met de bevestiging van uw 

contactmoment met de leerkracht. 

 

- Dank voor de vele stickers van Zespri.  Wij hebben er genoeg verzameld  

(300 stuks) en hebben nu recht op 20 ballen.  

 

- Niet vergeten: 

 

o Bestelling foto’s bij de fotograaf voor 10 november! 

 

o Wij blijven batterijen en inktpatronen verzamelen. 

 

o Afhaal pizza: vrijdag 30 oktober: take-away-drive-in 

Even praktisch:  

▪ Op voorhand: hang voor de voorruit van de wagen het 

bestelnummer naast de naam van uw kind. 

▪ Mondmaskers verplicht! 

▪ Je schuift aan in de rij en haalt je kind op. 

▪ Je rijdt verder tot net voorbij het baantje aan de hoeve 

Vandervelpen schuif je terug aan en daar krijg je de pizza 

a.d.h.v. je bestelnummer in de wagen afgeleverd. 

U hoeft op geen enkel moment te parkeren of uit te stappen. 

▪ Wanneer je te voet komt, ga dan gewoon tot aan de 

afhaalplaats, maar hou afstand 

 

Tot slot…. 
 

Wij hopen dat iedereen toch een klein beetje kan 

genieten van de herfstvakantie. 

Maak het gezellig, speel een spel, maak een wandeling, 

ga op jacht, lees een boek, …  

maar vooral hou het gezond.  

Zorg goed voor mekaar en wij zien jullie terug  

op 12 november.  

 

 

Vriendelijke groeten 

de directie    het team van De Zonnebloem 

Christine Hendrickx                         


