
 

 

 

 

 

 

Activiteitenkalender november 2021  

Ma 08.11  Zwemmen voor L3  

20u : ouderraad in de turnzaal  

Di 09.11 Kriebelcontrole   

Woe 10.11  Kriebelcontrole  

Do 11.11  Wapenstilstand : alle leerlingen vrijaf 

Herdenkingsplechtigheid : 9u15 – 10u30 voor leerlingen L3-4-5-6  

Vr 12.11  Fotograaf op bezoek (peuterklas en afwezige leerlingen ) 

Ma 15.11  Zwemmen voor L4  

Woe 17.11  16u – 20u : oudercontacten lager  

Do 18.11  16u – 18u : oudercontacten lager  

Ma 22.11  Zwemmen voor L3  

12u30 : leerlingenraad  

Vr 26.11  8u45 : Peuterkijkdag  

Ma 29.11  Zwemmen voor L4  

16u – 20u : oudercontacten voor KS  

Di 30.11  16u – 18u : oudercontacten voor KS  

 

Vooruitblik naar december 

Woe 01.12  Sint op bezoek  

Vrij 24.12 Kerstavond: einde schooldag om 11u40 

 

 

Nieuwsbrief november 2021  

1.Schoolfotograaf : bestellen week van 15 november 

De briefjes voor bestellingen voor de schoolfotograaf zullen meegegeven worden in 

de week van 15 november. 
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2. Onze ouderraad verkoopt pannenkoeken : bestellen tot 5 november !  

 

 

Bestellen kan via https://ouderraad.depapaver.be/pannenkoeken 

€ 4,00 per pak van 500gr. (8st) 

€ 3,50 per pak vanaf minimum 5 pakjes 

Keuze om af te halen (15u-18u) of mee te krijgen via de klas op maandag 22 november. 

Thuislevering mogelijk vanaf 20 pakken. (binnen een straal van 10km rond school) 

 

3. Renovatiewerken op afdeling kleuters – eerste graad  

De asfaltering en betegeling van de speelplaatsen is bijna klaar. 

Op 5 november zal gecommuniceerd worden of we de vooringang ( rode poort naast 

de kerk ) terug kunnen in gebruik nemen. 

We laten dan ook weten hoe de afhaling van de kinderen dan zal verlopen. 

3. Oudercontacten voor kleuter en lager in november  

- de oudercontacten voor lager zijn ingepland :  

 Woensdag 17 november van 16 – 20u  

 Donderdag 18 november van 16 – 18u 

   Inschrijfmodule zal openstaan op 8 november  

 

https://ouderraad.depapaver.be/pannenkoeken


-de oudercontacten voor kleuter zijn ingepland : 

 Maandag 29 november van 16 – 20u  

 Dinsdag 30 november van 16 – 18u 

De oudercontacten gaan door in de klas met mondmasker.  

4. Corona – maatregelen vanaf 8 november 

- Alle leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar dragen in de klas een mondmasker. 

  Buiten mag het mondmasker af. 

-Enkel kinderen met symptomen zullen nog getest worden. 

-Een quarantaine zal zich alleen nog voordoen als er in één klas op één week tijd vier 

of meer besmettingen vastgesteld worden.In dat geval moet de hele klas gedurende 

één week in quarantaine. 

- We moeten de aanwezigheid van ouders en derden op school beperken. Meld je 

steeds aan bij directie of secretariaat met mondmasker 

5. Juf Martine en meester Gino met pensioen 

Vorige week vierden we het pensioen van juf Martine en meester Gino. 

Zij stonden samen jarenlang in het vijfde leerjaar. We willen hen danken voor de 

jarenlange inzet voor de kinderen en de school.  

 

6. Goldy on tour  

Goldy kwam voor de tweede keer in alle klassen op bezoek. 

In de kleuterklasjes telde ze wel 60 pluimen. Bravo voor alle 

kleuters! Alle klasjes kregen als beloning een puzzel van Goldy 

haar zelfportret. Leuk om even mee te spelen in de puzzelhoek.  

Goldy leerde hen ook dat ze bij het fluitsignaal in de rij moeten 

staan. Met dit liedje lukt het zeker: 

 Hoor jij de fluit? 

 Ja ja ja!  



 In de rij… 

 Flink ben jij!! 

Ook in alle klassen van de lagere school ging Goldy 

langs. Haar bezoek werd aangekondigd met een filmpje. Ze 

gooide met gouden ballen in de klas en gaf aan alle 

kinderen een visitekaartje met haar e-mailadres op: 

  Goldy@depapaver.be 

Zo kan iedereen haar een berichtje sturen, een berichtje 

met een vraag, een zorg, een boodschap of een idee 

misschien.  

Na de vakantie oefenen we verder op hoe we een ruzie kunnen oplossen. Deze 4 stappen 

helpen ons hierbij: 

  

 

 

7. Als uitsmijter : de spreuk van de maand  

 

7. Als uitsmijter : de spreuk van de maand  

 

7. Als uitsmijter ; de spreuk van de maand  

 

 

 


