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Beste ouders, 

TEAMBUILDING 

Bij aanvang van het schooljaar houden we altijd een 
teambuildingsdag voor de kinderen. Een dag van 
sport- en spelactiviteiten waarbij de kinderen elkaar 
en de leerkracht op een andere manier leren kennen. 
In de kleuterschool was er een “Schakelclub” activiteit 
die bovendien milieuzorg bij de kleuters wilde 
aanmoedigen. 
De leerlingen van de lagere school gingen met de 
klas wandelen, deden stoelendans, lepelkoers, 
parachutespel…  
Een prachtige dag om nooit te vergeten. Foto’s vinden 
jullie op facebook en Gimme. 
Dank aan het WOS-team (Welzijn Op School) om dit 
te organiseren. 
       (Foto: 3A) 

NAAR SCHOOL IN TIJDEN VAN CORONA 

Vanaf 1 oktober moeten leerlingen en leerkrachten geen mondmaskers meer dragen. De nadruk komt 
nog meer te liggen op voldoende ventilatie en ook afstand bewaren blijft belangrijk. 
Ouders mogen, met een gegronde reden, opnieuw de school betreden (voor inschrijving, voor 
oudercontact…). 
Voorlopig kiezen we ervoor om het afhalen nog een maand te organiseren zoals voorheen. Eind 
oktober zullen we bekijken of we ook dit kunnen loslaten. 
 
Kleuterschool: 
• 15.05 u. 2,5-jarigen en 3-jarigen; 
• 15.10 u. 4-jarigen; 
• 15.15 u. 5-jarigen 

http://www.schooldeschakel.be/


 
Lagere school:  
• 1e en 2e leerjaar:  zij-ingang links; 
• 3e en 4e leerjaar: hoofdingang; 
• 5e en 6e leerjaar:  poort. 

DRIE OKTOBER: EERSTE COMMUNIE 

Op zondag 3 oktober tijdens de Eucharistieviering van 10.00 u. doen 13 

leerlingen van het tweede leerjaar hun Eerste Communie. Het gaat dus om de 

leerlingen die hun communie vorig schooljaar niet konden doen, omwille van 

de corona-maatregelen.  

De leerlingen van het eerste leerjaar doen hun Eerste Communie op 22 mei 

om 10.00 u. 

 

EERSTE LOKALE VERLOFDAG:  

MAANDAG 4 OKTOBER 

Op maandag 4 oktober is er geen school. We hebben dan een 

lokale verlofdag. 

 

HERFSTWANDELINGEN 

Gelukkig kunnen en mogen we weer herfstwandelingen organiseren. Zoals elk jaar vinden deze plaats 

eind september – begin oktober. De juiste data vinden jullie op Gimme. 

Zorg alvast voor aangepaste kleding en stevig schoeisel. 

 

SPONSORLOOP 

Op 5 oktober doen alle kleuters en leerlingen mee aan de jaarlijkse sponsorloop.  

Nadat de speelplaats van de kleuterschool een stevige “upgrade” kreeg, wordt het nu hoog tijd dat we 

de speelplaats van de lagere school aanpakken. We zijn al volop aan het nadenken over wat we 

ervan willen maken. De opbrengst zal dus zinvol gebruikt kunnen worden binnen dit project. 

 

FEESTWANDELING OP VRIJDAG 22 OKTOBER 

Op vrijdag 22 oktober organiseren we een feestelijke 

herfstwandeling voor al onze kinderen en hun ouders. 

De wandeling in de buurt van de school wordt afgesloten 

met een leuk samenzijn op de speelplaats van de lagere 

school (er zijn frietjes, drankjes, ijsjes te verkrijgen). En 

we vergasten jullie op een spetterend optreden van onze 

vrienden “KNAPPE KOPPEN”. 

 



AFNAME KOALA-TEST TUSSEN 10 OKTOBER EN 30 NOVEMBER 

Een goede kennis van de onderwijstaal is nodig om 

goed mee te kunnen op school. Hierop moet de school 

maximaal inzetten om de kansen van alle leerlingen te 

verhogen. 

Vanaf het schooljaar 2021-2022 wordt een taaltest 

afgenomen bij het begin van de leerplicht (5 jaar). 

Op school neemt een vertrouwde leerkracht deze test af tussen 10 oktober en 30 november. Dit 

gebeurt in alle scholen op dezelfde manier. De zogenaamde KOALA-test is ontwikkeld door het 

Centrum voor Taal en Onderwijs van KU Leuven. 

 

OOK DIGIBORDEN IN HET EERSTE LEERJAAR 

De twee klassen van het eerste leerjaar hebben inmiddels ook een digibord gekregen. Juffen Hilde, 

Verolien en meester Tom zijn heel blij met dit nieuwe materiaal. Ze zijn volop alle mogelijkheden aan 

het leren kennen. Dit is een aankoop die we in het kader van de zogenaamde digisprong hebben 

gedaan. 

 

OP TIJD KOMEN 

Mogen we nog eens aandringen om ’s morgens op tijd naar school te komen. Om veiligheidsredenen 

moeten we de poort sluiten om 8.40 u. Kinderen die te laat zijn, storen niet alleen de activiteit in de 

klas, maar hebben zelf ook een onaangenaam gevoel omdat ze later binnen komen. 

Dank voor de medewerking. 

 

HERFSTVAKANTIE  

De herfstvakantie loopt dit jaar van maandag 1 tot 

zondag 7 november. 

 

 

 

 

 

Te onthouden data: 

Zondag 3 oktober 10.00 u.: Eerste Communie leerlingen 2e leerjaar 

Maandag 4 oktober: geen les, lokale verlofdag 

Dinsdag 5 oktober: sponsorloop 

Vrijdag 22 oktober: Feestwandeling met Knappe Koppen 

Zondag 31 oktober: Einde zomertijd 

Maandag 1 tot zondag 7 november: herfstvakantie 

 

Conny Schepers, Greet Braeken, Marc Bonné 


