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ALGEMEEN 
 

  

• Aanpassing coronamaatregelen 

Indien u als ouder aan de overkant van de straat wacht om uw kind op het einde van 

de schooldag op te halen,  is het niet meer verplicht om een mondmasker te dragen 

indien u voldoende afstand bewaart van anderen. 

Bij het betreden van de school, blijft het wel verplicht om een mondmasker te dragen, 

zoals bij het ophalen van de kleuters op de speelplaats of met een oudercontact. 

 

• Vrije dagen  

- ma. 18 oktober 2021:   Facultatieve verlofdag (jaarmarkt) 

 

• Verse soep 

Vanaf ma. 4 oktober 2021 kan er ’s middags terug vrijblijvend verse soep gegeten 
worden in de refter.  Zoals vorige jaren werken we met het systeem van 
soepbonnetjes en een maandelijkse bestelkaart. 
 
U kan via het maandelijks bestelformulier soepbonnetjes aankopen. 
 Kleuterschool:  8,50 euro voor 15 soepbonnetjes (oranje kaart) 
 Lagere school: 8,50 euro voor 10 soepbonnetjes (groene kaart) 
 
Deze bonnetjes blijven onbeperkt geldig.  Enkel bij schoolverlaters worden de 
soepbonnetjes terugbetaald via een creditnota. 
 
Leerlingen van het 1e leerjaar die nog oranje soepbonnetjes hebben van de 
kleuterschool mogen deze verder gebruiken.  Wij vragen dan wel om  
2 oranje bonnetjes te geven voor 1 grote mok soep. 
 
Afspraak voor de kleuterschool: 
Wanneer uw kleuter soep wenst, kleeft u ’s morgens een soepbonnetje op de 
brooddoos.  Zo ziet de juf gemakkelijk wie er soep neemt en gaan er geen bonnetjes 
verloren. 
 
Afspraak voor de lagere school: 
Wanneer uw kind soep wenst, kleeft u ’s morgens een soepbonnetje op zijn/haar 
brooddoos.  ’s Morgens wordt dit gemeld aan de klasleerkracht.  ’s Middags in de 
refter steekt uw kind het bonnetje omhoog en krijgt in ruil een mok soep. 
 
 
Week 1: 4/10, 18/10, 15/11, 29/11, 13/12, 10/01, 24/01, 7/02, 21/02, 7/03, 21/03   

 

Maandag: Kippensoep met groenten (niet gemixt) 
 Dinsdag: Groentesoep met gemengde groenten (gemixt) 
 Donderdag: Tomatensoep (gemixt) met balletjes 
 Vrijdag:  Knolseldersoep 



 
Week 2: 11/10, 25/10, 8/11, 22/11, 6/12, 20/12, 17/01, 31/01, 14/02, 14/03, 28/03  
  

Maandag: Bouillonsoep met groenten (niet gemixt) met balletjes 
 Dinsdag: Groentesoep met gemengde groenten (gemixt) 
 Donderdag: Tomatensoep (gemixt) 
 Vrijdag:  Knolseldersoep 
 
De soep op vrijdag zal maandelijks wisselen. 

 

• Schoolrekeningen 

Begin deze week heeft u reeds het bestelformulier voor oktober 2021 ontvangen. 

Gelieve dit formulier in te vullen en terug te bezorgen aan de klasleerkracht ten 

laatste op vr. 1 oktober 2021.  Gelieve dit formulier elke maand in te vullen en te 

handtekenen, ook wanneer uw kind niets extra neemt! 

In het begin van de maand november ontvangt u een betalingsuitnodiging voor de  

1e periode van dit schooljaar (september – oktober 2021).   

Gelieve deze betaling binnen de 10 dagen na ontvangst uit te voeren en voor 

elke leerling apart te betalen.  Vergeet niet hierbij de gestructureerde 

mededeling, onderaan de overschrijving, te vermelden a.u.b.! 

 

• Lidgeld oudervereniging: BELANGRIJK! 

Deze maand kan u op het bestelformulier aanduiden of u lid wenst te worden van de 

oudervereniging van onze school.  Het lidgeld bedraagt slechts 3 euro per gezin.   

Gelieve dit éénmalig aan te duiden bij het oudste kind van het gezin. 

 

• Afwezigheden 

Mogen wij u uitdrukkelijk vragen, indien uw kind afwezig zal zijn, om ’s morgens voor 

9 u. de school te verwittigen!    

Graag ook vermelden of er warme maaltijden dienen geannuleerd te worden 

a.u.b..   

Dit kan telefonisch : 015 31 25 80 of via e-mail: secretariaat@tkompas.be. 

 

• Warme maaltijden 

Als uw kind afwezig is en u dit niet voor 9 u. verwittigt, dient u de warme 

maaltijd te betalen!  Een warme maaltijd kan enkel geannuleerd worden wegens 

ziekte.  De gele kaart moet worden binnengebracht voor het einde van de maand.  

Indien dit niet gebeurt, kunnen we geen warme maaltijd meer bestellen voor uw kind. 

 

• Afwezigheden voor doktersbezoek 

Zowel voor kleuters als voor leerlingen lager onderwijs is een voldoende 

aanwezigheid noodzakelijk voor een vlotte schoolloopbaan.  De begin- en einduren 

van de school dienen gerespecteerd te worden. 

Afwezigheden worden telefonisch, schriftelijk of per mail (secretariaat@tkompas.be) 

meegedeeld aan het secretariaat van de school, bij voorkeur voor de start van de 

schooldag. 

In uitzonderlijke gevallen kan een leerling die daarvoor een gewettigde reden heeft, 

de school voor het einde van de schooldag verlaten.  Dit kan enkel na toestemming 

van de directeur. 
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• Nieuwe CLB-medewerker 

Vanaf dit schooljaar start er een nieuwe CLB-medewerker, Sylvia De Schutter,  op 

onze school.   Zij zal persoonlijk kennis maken in de klas met de leerlingen van het 5e 

en 6e leerjaar. 

 

Sylvia is op onze school aanwezig op donderdag.  U kan haar bereiken op het nr. 

0477 96 24 31 of via mail:  sylvia.deschutter@provincieantwerpen.be 

 

• Strapdag 

Vanuit de organisatie Octopusplan ontvangen we elk jaar ‘strapbandjes’ . Wegens 

een logistiek probleem werden deze bandjes niet tijdig geleverd. Vanuit de 

organisatie wordt er gevraagd om op 22 oktober een tweede strapdag voor dit 

schooljaar te organiseren.  Wij willen onze kleuters en leerlingen daarom 

aanmoedigen om, indien mogelijk, die dag te voet of met de fiets naar school te 

komen. Voor elke leerling van de lagere school is er een leuk armbandje voorzien! 

 

• Bebat en inktpatronen inzamelactie 

Gedurende een gans schooljaar kunnen we deelnemen aan een wedstrijd van 

Recycla.  Dit door eenvoudig inktpatronen en allerlei elektronische kabels in te 

zamelen.  Voor alle ingezamelde producten krijgen we punten.  Op het einde van het 

schooljaar wordt het puntensaldo omgezet in een waardebon die we kunnen 

besteden bij Wesco, voor de aankoop van speelgoed en schoolmateriaal. 

De vijf scholen die het meeste ingezameld hebben krijgen nog een extra prijs.  Bij het 

inzamelen van de inktpatronen en de kabels wordt er rekening gehouden met het 

aantal leerlingen van de school.  Zo heeft een school met een kleiner aantal 

leerlingen evenveel kans als eentje met een groot leerlingenaantal. 

 

Voor het verzamelen van de kabels wordt er nog een speciale doos geleverd.  In 

deze doos mogen alleen allerlei kabels verzameld worden, d.w.z. bij een niet 

werkend elektronisch toestel moet de kabel van het toestel worden geknipt. 

 

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.    

   

• Afvalarme school 

Onze jongere generaties staan voor grote uitdagingen. Er is heel wat te doen over 

hoe wij op deze planeet leven en hoe wij vooral spaarzaam moeten omspringen met 

Moeder Natuur. IVAREM houdt voor scholen reeds jaren de vinger aan de pols. 

Thema's als onder andere afval voorkomen, recycleren, composteren, de impact van 

zwerfvuil, maar ook duurzaam leven en klimaatverandering worden met tal van 

educatieve methodieken gratis aangeboden voor alle scholen. 

Samen met 30 andere scholen werden wij genomineerd voor Gouden School in 

onze gemeente en voor de Afvalarmste school van de hele regio. 

We zijn fier om in onze gemeente de school te zijn met de meest behaalde propere 

planeten de voorbije periode.  

 

 

 

 

 

 



NIEUWS UIT DE KLEUTERSCHOOL 
 

• Openklasdag instapklas 

Op vr. 15 oktober 2021 mogen ouders met mogelijke instappers een kijkje komen 

nemen in onze kleuterschool van 16 u. tot 17 u..  Nieuwe kleuters en ouders worden 

ontvangen in het weekthema van de kleuterschool “Kermis”.   

Van harte welkom! 

 

• Zwembeurten 

 

di. 5 oktober 2021 KB + KC 

wo. 6 oktober 2021  IK + KA 

di. 19 oktober 2021 KB + KC 

wo. 20 oktober 2021 IK + KA 

 

 

 
 
 
 
 

NIEUWS UIT DE LAGERE SCHOOL 
 

• Activiteiten – uitstappen 

 

- do. 7 oktober 2021:  De leerlingen van het 1e en 2e leerjaar brengen een  

                                             bezoek aan het Belevingspad ’t Ateljee te Boechout. 

 

- vr. 8 oktober 2021:  De leerlingen van het 3e leerjaar maken een  

                                             herfstwandeling in het Vrijbroekpark van Mechelen. 

 

- vr. 8 oktober 2021*:  De leerlingen van het 5e leerjaar brengen een  

                                             bezoek aan de “Averegten” te Hallaar voor een  

                                             bosexploratie.    

                                             Kostprijs: 3 euro 

        

- ma. 11 oktober 2021*: De leerlingen van het 2e leerjaar maken een  

                                             herfstwandeling in het domein “Tivoli” te Mechelen. 

                                             Kostprijs: 3 euro                                      
 

- vr. 15 oktober 2021:     De leerlingen van het 1e leerjaar leren over de  

                                             herfst in het gemeentepark.    

 

- vr. 22 oktober 2021*: De leerlingen van het 4e leerjaar brengen een  

                                             bezoek aan speelbos “Everzwijnbad” te  

                                             Oud-Heverlee. 

 

* Bij deze uitstappen is het niet mogelijk om een warme maaltijd te  

  bestellen.  Gelieve hiermee rekening te houden bij het invullen van de  

  menukaart van uw kind.                          



• Zwembeurten 
 

vr. 1 oktober 2021 L3 + L4 

ma. 4 oktober 2021 L1 + L2 

di. 12 oktober 2021 L5 (dubbele zwembeurt) 

vr. 15 oktober 2021 L3 + L4 

di. 26 oktober 2021 L5 + L6 

vr. 29 oktober 2021 L3 + L4 

 

• Schoolreissparen 

Schoolreissparen start vanaf oktober voor alle leerlingen van de lagere school.   

Dit wil zeggen dat elke leerling maandelijks 2 euro spaart voor de schoolreis op het 

einde van het schooljaar. 

U betaalt via de schoolrekening van oktober t.e.m. mei (8 x 2 euro) met een 

afrekening in juni voor het resterende bedrag.  We hopen zo rekening te houden met 

de verzuchting niet al te diep in de geldbeugel te moeten tasten voor deze 

aangename uitstappen. 
 
 

• Vlaamse Junior Stem Olympiade 

Op wo. 20 oktober 2021 nemen de leerlingen van het 6e leerjaar deel aan de 

Vlaamse Junior Stem Olympiade.  De deelnameprijs van 2,50 euro wordt verrekend 

via de schoolrekening van “november – december 2021”. 

 

• Zeeklassen 

Onze leerlingen van het 6e leerjaar gaan op zeeklassen naar Sint-Idesbald van  

ma. 11 tot en met vr. 15 oktober 2021. Hiervoor werd het voorbije schooljaar reeds 

gespaard. Op de schoolrekening van “november - december 2021” komt er een 

eindafrekening indien nodig/.  

 

• 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. 23 t.e.m. wo. 25 mei 2022. 

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

van de bosklassen van mei 2022, als volgt zullen verwerken. 

 Schijf 1 (35 euro) →  op rekening “september – oktober 2021” 

Schijf 2 (35 euro) →  op rekening “november – december 2021”  

Schijf 3 (35 euro) →  op rekening “januari – februari 2022” 

 Op de schoolrekening van “maart – april 2022” zal er een eindafrekening volgen  
             indien nodig. 
 
 

• Fietscontrole 

Tijdens de maand oktober komen de agenten van de politiezone BODUKAP een  
fietscontrole doen op school.  Gelieve ervoor te zorgen dat de fiets van uw  
zoon/dochter in orde is.  Wanneer de fiets volledig in orde is, komt hij/zij in  
aanmerking voor een leuke prijs. 

             Even ter herinnering, een fiets die wettelijk in orde is heeft : 
                * een rinkelende bel 
                * 2 doeltreffende remmen 
                * 1 rode reflector achteraan (een smart-lichtje is GEEN reflector) 
                * 1 witte reflector vooraan (een smart-lichtje is GEEN reflector) 



                * op elke pedaal - aan beide zijden - een oranje reflector 
                * in elk wiel 2 oranje reflectoren of witte reflecterende strip op de band (witte  
                  staafjes zijn extra’s) 

             Een veilige fiets heeft tevens een werkend wit voorlicht en rood achterlicht. 
             Dit is voor alle soorten fietsen van toepassing.  Vanaf het 3e leerjaar dient uw kind dit  
             ook aan te bieden bij de controle. 

• Medisch onderzoek 

Op di. 12 oktober 2021 vindt het medisch onderzoek met vaccinatie van de leerlingen 

van het 5e leerjaar plaats op school.  U ontving hiervoor reeds een brief van het CLB 

met alle informatie. 

 

• Rapporten 

De herfstrapporten worden meegegeven op do. 28 oktober 2021.  De leerlingen van 

het 6e leerjaar krijgen hun rapport (wegens de zeeklassen) na de herfstvakantie.   

 
 
 
Heidi Dils       Het schoolteam 
Directeur 


