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KALENDER 
Herfstvakantie 
Maandag 02.11.2020 tot en 
met zondag 08.11.2020 
 
Brugdagen COVID 
Maandag 09.11.2020 
Dinsdag 10.11.2020 
 
Wapenstilstand 
Woensdag 11.11.2020 

 

Instapdag peuters 
Donderdag 12.11.2020 
 

Voorleesweek (L1)  
Van maandag 23.11.2020 tot 
vrijdag 27.11.2020 
 

Data om zeker al te noteren 
Bezoek van de Sint 
Donderdag 03.12.2020 
 

Facultatieve vrije dag 
Vrijdag 04.12.2020 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
De herfstvakantie is in aantocht. Via deze nieuwsbrief willen we jullie dan   
ook weer op de hoogte brengen van het reilen en zeilen in onze school. Met 
deze nieuwsbrief willen we jullie informeren over de volgende activiteiten 
en initiatieven voor de maand november: 
 
- Vrije dagen 
- Veiligheid aan de schoolpoort 
- Buitenschoolse activiteiten  
- Vaccinaties eerste leerjaar en vijfde leerjaar 
- Maaltijden op school 
- Smartphonegebruik op school 
- Smartschool 

 
 

 
- Herfstvakantie: maandag 2 november tot en met zondag 8 november 
- Brugdagen COVID: maandag 9 november en dinsdag 10 november 
- Wapenstilstand: woensdag 11 november 

 
De school verwelkomt de kinderen terug op donderdag 12 november.  
Als de regering nog aanpassingen zou doen, communiceren wij dit via 
Smartschool. Gelieve Smartschool dus, ook in de vakantie, regelmatig te 
controleren.  
 

 

 
Wij beseffen dat er weinig parkeermogelijkheid is in de nabijheid van de 
school, maar willen er toch op aandringen om de Albert Claessensweg niet 
te gebruiken. Wij merken hierbij immers dat de vele op- en afrijdende auto’s 
voor heel onveilige situaties zorgen. Daarnaast is deze weg tevens enkel 
bestemd voor personeel en leveranciers van zowel de Carrefour, als de 
school. 
 
Vindt u de veiligheid van onze kinderen ook belangrijk en wilt u samen met 
ons hun veiligheid blijven garanderen? Maak dan gebruik van de gratis 
parking gelegen aan het C.C. Achter Olmen, Van Eycklaan 72    te Maaseik. 
Deze parking ligt op wandelafstand van de school en via de Albert 
Claessensweg kunt u dan te voet uw kind(eren) veilig brengen of ophalen.  
 
Verder willen we u vragen om aan de schoolpoort steeds uw mondmasker 
te dragen en de afstand te respecteren.  
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Zoals jullie al in het draaiboek voor fase oranje konden lezen, werden vanwege corona alle buitenschoolse 
activiteiten geannuleerd. Na de herfstvakantie zullen er ook geen buitenschoolse activiteiten plaatsvinden. Er 
zal voorlopig ook geen zwemmen zijn.  
 

Wegens de verlening van de herfstvakantie kunnen de vaccinaties die 9 november gepland stonden niet 
doorgaan. De vaccinaties zullen verplaatst worden naar 7 december.  
 

Onze leerlingen eten ’s middags in hun eigen klas. Kinderen die graag een broodje willen bestellen, kunnen dat 
de dag zelf doen. De broodjes worden vlak voor de middagspeeltijd naar de klassen gebracht. Het betalen van 
de broodjes gebeurt via de schoolfactuur.  
Let op! Omwille van corona worden er op dinsdag geen frietjes meer aangeboden! 

Het is voorlopig nog steeds mogelijk om warme maaltijden te eten in de refter. Het bestellen van de maaltijden 
verloopt via een maandmenu. Indien u graag een maandmenu ontvangt, mag u contact opnemen met de 
school.  
 

We merken de laatste tijd op dat er steeds meer leerlingen hun Smartphone gebruiken op de speelplaats. 
Leerlingen mogen hun Smartphone meenemen naar school. De Smartphone hoort echter steeds in de 
boekentas te zitten. Het Smartphonegebruik op de speelplaats wordt niet toegestaan. Indien we dit toch 
merken, wordt het toestel naar de directeur gebracht en kunnen ouders het toestel na schooltijd komen 
ophalen.  
 

We willen nog eens een oproep doen om het Smartschoolaccount van jullie kind(eren) regelmatig te 
controleren. Zowel de leerkrachten als de directie sturen belangrijke info via Smartschool door. Jullie hebben 
via deze weg ook de nieuwe draaiboeken ontvangen, lees deze zeker grondig door. Er zijn aparte draaiboeken 
verzonden naar de kleutertjes van de wijkschool, de kleuters van de hoofdbouw en de leerlingen van de lagere 
school.  
Gelieve het Smartschoolaccount van jullie kind(eren) ook tijdens de vakantie regelmatig te controleren. Indien 
we via de overheid nieuwe richtlijnen ontvangen, zullen we dit via Smartschool aan jullie laten weten.  
Bij problemen met Smartschool mogen jullie de school steeds contacteren.  
 

 
We wensen jullie een fijne herfstvakantie! 

Het schoolteam 
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