
Vriendelijke groeten!  november 2020  

Belangrijke datums  

Van                      
Maandag 2 november                   
t.e.m.                  
Woensdag 11 november: herfstvakantie 

Maandag 23 : start voorleesweek 

Dinsdag 24 : instapje+ online 

   

WELKOM in   

Corona:  

basisonderwijs in code oranje 

Het zijn moeilijke tijden die veroorzaakt worden door 

de coronacrisis.  Het is belangrijk dat we ons goed 

aan de maatregelen houden!  Als school doen wij 

alle inspanningen om het zo corona-proof te houden. 

Bedankt om je aan de corona-regels te houden!

Bedankt aan de zorgsector die hun handen op dit 

moment weer meer dan vol hebben!                          

Bedankt aan het leerkrachtenteam voor hun extra 

inzet! 

Dankwoord                                     

In naam van  Sint-Vincentius willen 
we  iedereen van  harte bedanken 
voor het  verzamelen van de vele 
voedingswaren en babyspullen. 

 
Corona update 
Herfstvakantie met 2 dagen 

verlengd 
De herfstvakantie zal verlengd wor-

den: we maken de brug naar 

11 november en openen opnieuw 

op donderdag 12 november tot de 

kerstvakantie.  Dat heeft Vlaams mi-

nister van Onderwijs Ben Weyts be-

slist in overleg met de onderwijspart-

ners.   



 

Tussendoortjes op school 

Tijdens de voormiddagspeeltijd eten de kin-
deren fruit (of groenten) en tijdens de namid-
dag speeltijd mogen ze een koek eten.  Mocht 
jouw kind geen fruit of groenten lusten dan 
mag dit vervangen worden door een boter-
ham.   

 

Afval op school 

Omdat het fruitafval op school veel ongedierte met zich mee brengt en omdat wij willen zorgdragen    

               voor het milieu willen we na de herfstvakantie het afval op school beperken.  Hoe gaan we dat doen? 

• Geen fruitresten meer op school 

       Kleuters en kinderen van het eerste leerjaar brengen geschild en in stukken gesneden fruit mee naar  

       school in een doosje.  Kinderen vanaf het 2e leerjaar nemen hun fruitresten mee naar huis.  Ze steken dit 

       in hun doosje waarin hun fruit zat. 

• Geen koekenpapiertjes meer op school 

       Koeken worden meegebracht in koekendoosjes.          

       De verpakking laten we thuis. 

 

 

 

 

 

 

 

Opmerking: 

Traktaties bij verjaardagen moeten nog steeds verpakt zijn omwille van corona.  Deze verpakking gooien we 

wel weg op school. 

Yoghurt en kiristokjes met smeerkaas eten we niet op school. 

 

 



Tijdelijke stopzetting van de inzameling van lege batterijen 

 

 

 

 

 

 

De inzameling van lege batterijen wordt tijdelijk stop gezet omwille van plaatsgebrek 

door de speelplaatswerken.   

Alvast bedankt voor het grote aantal batterijen dat tot nu toe verzameld werd op school. 

Alle speelplaatsen worden vernieuwd 

Op 2 november starten de werken op de speelplaatsen.  Dit zal in fasen verlopen.  In 
de eerste fase zal er gewerkt worden in de tuin van het oude kloostergebouw en de 
tussenspeelplaats (= de speelplaats met de grote zandbak).  Dit brengt helaas hinder 
met zich mee.  Op de tussenspeelplaats kan niet meer gespeeld worden gedurende 
enkele maanden.  Het poortje aan de kloostertuin kan niet langer gebruikt worden 
maar zal dienen als ingang voor het werfverkeer.  Rond de school zal er regelmatig 
werfverkeer zijn.  Voor de kinderen houden wij het veilig.   

Verdere info volgt nog.  



Actie Helm Op Fluo Top 

 

Na de herfstvakantie, op donderdag 12/11, gaat de actie Helm Op Fluo Top van start.  Ook De Heppening 
doet dit schooljaar weer mee!  

Hoe werkt het?  

Elk kind krijgt een stickerkaart. Per dag kan je kind twee stickers verdienen, één sticker als hij of zij 
een fluohesje  aanheeft en één sticker als hij of zij een helm draagt.  Hoe meer stickers er verdiend wor-
den, hoe leuker de prijzen!   

De actie loopt tot aan de krokusvakantie, dus er zijn genoeg kansen om een volle kaart  te kunnen verdie-
nen.   

Ook als jullie niet met de fiets naar school komen en je kind dus geen helm draagt,  kan de kaart vol gera-

ken. 

De start van de actie gaan we natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan.   

De kinderen mogen op donderdag 12/11 met zo veel mogelijk fluo naar school  komen (jassen, hoeden, 

allerlei accessoires,...). 's Morgens is er ook leuke muziek te horen  op de speelplaats! 

 

Op de volgende bladzijden kunnen jullie nog meer info vinden over de actie en de leuke prijzen.  
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