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ALGEMEEN 
  
 

• Vrije dagen  

- ma. 2 november t.e.m. di. 10 november 2020: Herfstvakantie 

- wo. 11 november 2020:    Wapenstilstand 

 

 

• Milieu: Zero afvaldag 

Op vr. 27 november 2020 is het Zero-Afvaldag.  

Mogen wij u er nogmaals aan herinneren: gebruik koekendoosjes, drinkbussen, geen koekjes 

in aparte verpakkingen,... Gelieve alle doosjes en drinkbussen te naamtekenen a.u.b. 

Wij hopen op jullie spontane medewerking! 

 

 

• Verkeer: Actie “Helm Op Fluo Top” 

Na de herfstvakantie tot aan de krokusvakantie neemt onze school deel aan de actie  

“Helm Op Fluo Top” van de “Vlaamse Stichting Verkeerskunde” (VSV). 

Met dit project wil de VSV scholen helpen om hun leerlingen op een leuke manier aan te 

moedigen om fluokledij en een fietshelm te dragen op weg naar school.  Leerlingen die dat 

doen, krijgen leuke beloningen en kunnen coole prijzen winnen.  De leerlingen kunnen ook 

klassikaal sparen.  Zo kan ook de klas een leuke prijs winnen. 

Meer info vindt u in de brief die samen met deze nieuwbrief werd doorgestuurd of op de 

website: www.helmopfluotop.be 

 

 

• Voorleesweek 

Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong en oud. Tijdens de Voorleesweek (21 - 29 
november 2020) zet “Iedereen Leest” graag het belang én het plezier van voorlezen in de 
kijker. 
Onder het motto 'Lezers maak je samen' zetten ze dit jaar in op ouderbetrokkenheid. Ouders 
zijn immers cruciaal voor de leesopvoeding van een kind: hun invloed is het grootst, zo blijkt 
uit onderzoek. Maar ze staan er niet alleen voor.  
Tijdens de voorleesweek wordt er voorgelezen in onze klassen.  
Wegens code oranje kunnen we geen (groot)ouders uitnodigen in de klas om voor te lezen.  
Ouders die wensen mogen een filmpje maken terwijl ze een boekje voorlezen, voorlezen via 
een video-call is ook mogelijk.  Je mag dit filmpje dan sturen naar secretariaat@tkompas.be .  
We bezorgen dan dit filmpje dan aan de betrokken klasleerkracht, zodat hij/zij dit kan tonen in 
de klas. 
 

 

 

 

 

http://www.helmopfluotop.be/
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• Covid-19 toeslag via Groeipakket 

Bij deze willen wij jullie er even aan herinneren dat de COVID-19-toeslag via het 

Groeipakket nog tot en met 31 oktober 2020 aangevraagd kan worden. 

Meer info vind je hier: https://www.groeipakket.be/nl/COVID19 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWS UIT DE KLEUTERSCHOOL 
 

• Instapmoment herfst 

Na de herfstvakantie, op do. 12 november 2020 mogen alle 2,5-jarige kleutertjes instappen in 

het klasje van juf Audrey.   

                                               

• Zwembeurten 

Tijdens de maand november zijn er geen zwembeurten voor de kleuterschool n.a.v. de 

coronamaatregelen in code oranje. 

 
• Kerstboeken 

U kan vrijblijvend kerstboeken van Doremini (2,5 - 4-jarigen) of Doremi (4 - 6-jarigen) 

bestellen aan de prijs van 7 euro per stuk via het bestelformulier. 

 

• Nieuwjaarsbrieven 

In de kleuterschool wordt 1 nieuwjaarsbrief door de kleuters zelf gemaakt in de klas.  
Deze is bestemd voor de ouders.  De andere nieuwjaarsbrieven kunnen besteld worden 
via het bestelformulier aan 1 euro per stuk. 
 
 
 
 

https://www.groeipakket.be/nl/COVID19


 

NIEUWS UIT DE LAGERE SCHOOL 
 
 

• Zwembeurten 
 

di. 24 november 2020 L1 + L2 

vr. 27 november 2020 L3 + L4A + L4B 

ma. 30 november 2020 L5A + L5B + L6 

 

Door de verstrengde coronamaatregelen zal het zwembad gesloten zijn tot en met vr. 20 

november 2020.  Indien deze maatregelen niet verlengd worden, zullen we terug gaan 

zwemmen vanaf di. 24 november 2020. 

 

• Bosklassparen 

Zoals de voorbije jaren willen we het bosklassparen voor het 3e leerjaar integreren in de 

schoolrekening.  We sparen in totaal voor 105 euro.  De bosklassen zullen doorgaan van  

ma. 10 tot en met wo. 12 mei 2021. 

Dit wil zeggen dat we de drie schijven die dienen betaald te worden voor de bosklassen van 

mei 2021, als volgt zullen verwerken. 

 Schijf 1 (35 euro) →  op rekening “september – oktober 2020” 

Schijf 2 (35 euro) →  op rekening “november – december 2020”  

Schijf 3 (35 euro) →  op rekening “januari – februari 2021” 

 

• Zeeklassparen 

Zoals de voorbije jaren willen we het zeeklassparen voor het 5e leerjaar integreren in de 

schoolrekening.  De geschatte prijs is 210 euro.  We sparen in totaal voor 180 euro.   

Dit wil zeggen dat we de drie schijven die dienen betaald te worden voor de zeeklassen van 

oktober 2021 (tijdens schooljaar 2020-2021), als volgt zullen verwerken: 

 Schijf 1 (60 euro) →  op rekening “november – december 2020” 

Schijf 2 (60 euro) →  op rekening “januari – februari 2021”  

Schijf 3 (60 euro) →  op rekening “maart – april 2021” 

 De afrekening van het resterende bedrag van de zeeklassen gebeurt na de zeeklassen via de  
             schoolrekening van “september – oktober 2021”. 

 

 

• Kerstboeken 

U kan vrijblijvend kerstboeken van Zonnekind (1e + 2e leerjaar), Zonnestraal (3e + 4e leerjaar) 

of Zonneland (5e + 6e leerjaar) bestellen aan de prijs van 7 euro per stuk via het 

bestelformulier. 

 

• Nieuwjaarsbrieven 

- Nieuwjaarsbrieven kunnen vrijblijvend via de school aangekocht worden aan de prijs van 
1 euro per brief, te bestellen via het bestelformulier. 

- OPGELET!: In alle klassen van de lagere school worden er 3 brieven door de 
leerlingen zelf gemaakt.  Extra brieven kunnen besteld worden via het bestelformulier van  
november. 
 

 
 

Heidi Dils       Het schoolteam 
Directeur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Prettige  

herfstvakantie! 

 
 


