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NIEUWSBRIEF 
April - Mei 2021 

 

 

 

ALGEMEEN 
 

 

• Verlofdagen 

- ma. 3  mei 2021: Facultatieve verlofdag 

- do. 13 mei 2021: Hemelvaartsdag 

- vr. 14 mei 2021: Brugdag 

- wo. 19 mei 2021: Pedagogische studiedag 

- ma. 24 mei 2021: Pinkstermaandag 

 

• Facultatieve verlofdagen schooljaar 2020-2021 

- ma. 18 oktober 2021: Duffel jaarmarkt 

- vr. 12 november 2021: Facultatieve verlofdag 

 

• Schoolfotograaf 

De schoolfotograaf komt langs op onze school op ma. 26 april 2021 in de voormiddag. 
Er zullen klasfoto’s en individuele foto’s van de leerlingen worden genomen.  Familiefoto’s zijn 
door de huidige coronamaatregelen dit jaar helaas niet mogelijk omdat we dan de klasbubbels 
niet kunnen gescheiden houden.  Er worden dit jaar ook geen pasfoto’s voor de leerlingen van 
het 5e en 6e leerjaar genomen omdat de afstand tussen leerling en fotograaf niet 
gerespecteerd kan worden. 
De individuele foto’s zullen in staande houding genomen worden voor een lichte witte houten 
achtergrond.  Gelieve uw zoon/dochter kleurige kledij aan te doen. 

 

• Middageten 

Wanneer het goed weer is zullen we zoveel als mogelijk buiten op de speelplaats eten. 

U mag met uw kind een kleine handdoek meegeven, die hij/zij dan kan gebruiken om op te 

zitten.  Deze handdoek blijft op school tot het einde van het schooljaar, zodat hij kan gebruikt 

worden wanneer nodig.   Gelieve de handdoek te voorzien van de naam van uw kind. 

 

• Buitenlesdag 

Op do. 29 april 2021 is het buitenlesdag.  Elke klas voorziet die dag minstens één les die 

buiten zal doorgaan. 

 

• Verkeersweek 

Verkeerslessen in de praktijk 

In de periode van di. 4 mei t.e.m. vr. 7 mei 2021 zullen er in de verschillende klassen 

verkeersactiviteiten plaatsvinden. 

 

 

 

 



Fietsvaardigheidsproeven 

De fietsvaardigheidsproeven voor het 1e t.e.m. het 4e leerjaar gaan door op wo. 5 mei 2021. 

Wij vragen dat alle leerlingen die dagen met de fiets naar school komen. 

 

Dag op wieltjes kleuterschool 

De dag op wieltjes voor alle kleuters gaat door op wo. 5 mei 2021.  Wij vragen dat de 

kleuters die dag met de fiets, loopfiets of step naar school komen.  Gelieve deze te voorzien 

van de naam van uw kind a.u.b. 

 

Dag op wieltjes lagere school 

Ook dit jaar organiseren we in de lagere school opnieuw een dag op wieltjes.   Deze zal 

doorgaan op vr. 7 mei 2021. 

De leerlingen mogen dan tijdens de speeltijden van de voor- en namiddag met rollend 

materiaal (rolschaatsen, skeelers, step, éénwielers, …) spelen. De leerlingen mogen dit 

materiaal van thuis meebrengen. Zij mogen enkel hun eigen materiaal gebruiken er mag 

onderling niets uitgewisseld worden.  Gelieve uw kind te voorzien van het nodige 

beschermingsmateriaal en alle materiaal te naamtekenen. 

 

 

• Vakantie en oefenboeken 

Wij bieden u de mogelijkheid om geheel vrijblijvend vakantie- en/of oefenboeken te bestellen. 

Het aanbod voor dit schooljaar: 

 

 Vakantie- en oefenboeken van uitgeverij Averbode: 

 Alle vakantieboeken (IK t.e.m. 6e leerjaar)  7 euro/boek 

 Doe- en oefenboeken (KA t.e.m. 6e leerjaar)  7 euro/boek 

 

 Vakantiekalenders uitgeverij Van In: 

 Vakantiekalender (5-jarigen t.e.m. 6e leerjaar)  8 euro/kalender 

 Vakantiekalender + Zomerbingel-app               12 euro/pakket 

 (5-jarigen t.e.m. 6e leerjaar) 

 

 

• Bebat  

Indien u thuis lege batterijen heeft liggen, mag u deze meegeven naar school.  Voor elke 

kilogram ingezamelde batterijen krijgt de school punten om leuk educatief materiaal aan te 

kopen.    

Momenteel loopt de Dubbele Puntenactie van ma. 19 april tot en met vr. 14 mei 2021, dit is 

dus de ideale gelegenheid om het puntensaldo van onze school een extra boost te geven! 

 

 

 

 

 

NIEUWS UIT DE KLEUTERSCHOOL 
 

• Sportactiviteiten 

- do. 3 juni 2021:   Alle kleuters nemen deel aan de   

                                              zomersportdag op de speelplaats van onze school.                                               

 

 

• Zwembeurten 

 

di. 4 mei 2021 KB + KC 

di. 18 mei 2021 KB + KC 

  
 

 

 



 

NIEUWS UIT DE LAGERE SCHOOL 
 

 

• Uitstappen 

- ma. 26 april 2021:  Lentewandeling 3e leerjaar. 

 

- vr. 30 april 2021:   Verkeersoefening voor de leerlingen van het 2e leerjaar.                                               

 

- di. 11 mei 2021:  Lentewandeling 2e leerjaar. 

 

- do. 20 mei 2021:  De leerlingen van het 6e leerjaar gaan met de fiets naar  

                                             Hazenwinkel. 

 

- vr. 28 mei 2021:  Filmvoorstelling “Pahuna” in Cinema Plaza voor de  

                                             leerlingen van het 2e leerjaar. 

 

 

• Sportactiviteiten 

- do. 3 juni 2021:   Alle leerlingen van de lagere school nemen deel aan de   

                                              zomersportdag van onze school in het Sportcentrum te  

                                              Duffel.            

                                    

• Zwembeurten 

 

di. 27 april 2021 L1 + L2 

vr. 30 april 2021 L3 + L4A + L4B 

di. 11 mei 2021 L1 + L2 

ma. 17 mei 2021  L5A + L5B + L6 

di. 25 mei 2021 L1 + L2 

vr. 28 mei 2021 L3 + L4A + L4B 

ma. 31 mei 2021 L5A + L5B + L6 

 

 
 
 
 
 
Heidi Dils,       Het schoolteam,   
directeur 
 
 


