MAANDKALENDER: NOVEMBER 2020
MERKSEM
Ma.
Di.
Zo.
Di.

16.11:
17.11:
29.11:
01.12:

Afsluiten verkoop wafels!
LAATSTE DAG OM GELD + BESTELBRIEFJES WAFELS AF TE GEVEN
Start van de Advent.
Wafels mee naar huis nemen

Schoten
Ma.
16.11: Digitale vergadering OC Schoten 20.00 uur
Afsluiten verkoop wafels!
Di.
17.11: LAATSTE DAG OM GELD/BESTELBRIEFJE WAFELS AF TE GEVEN
Zo.
29.11: Start van de Advent.
Ma.
30.11: Bomen planten op speelplaats AVD
Di.
01.12: Wafels mee naar huis nemen
Merksem – Schoten, 16 november 2020
Beste ouders,
Wij zijn zeer blij dat wij met onze basisschool terug mogen opstarten en onze kinderen
terug mogen verwelkomen. Wij zullen nauwgezet de nodige maatregelen hiervoor blijven
volgen zoals u dit voor de vakantie ook van ons gewend was.
Momenteel zitten wij nog in fase oranje en kunnen er jammer genoeg geen extra-muros
activiteiten doorgaan vandaar deze zeer beperkte maandkalender. Toch willen wij uw
aandacht vragen voor volgende punten:
1) Fluo-actie
Verkeersveiligheid vinden wij op onze school zeer belangrijk en
zoals elk jaar willen wij onze kinderen dan ook stimuleren om in
deze donkere dagen op te vallen in het verkeer! Deze week zal op
de drie campussen de FLUOACTIE van start gaan! Mogen wij
rekenen op uw medewerking?
2) Corona
Een oproep aan iedereen om de basisregels goed na te leven:
Handen wassen/ontsmetten
Afstand houden
Mondmasker dragen, vanaf 200 m in de buurt van onze school
Met volgend schema geven wij nog eens weer wanneer uw kind wel of niet naar
school mag komen. Dit schema geldt zowel voor kleuters als lagere schoolkinderen.

Verwittig de school als je kind moet thuisblijven omwille van een vermoeden van corona.
Wacht je zelf op het resultaat van jouw test? Je kind mag naar school, tenzij de huisarts
daar anders over beslist.
Wacht je op het testresultaat van je kind? Dan blijft hij/zij thuis.
3) Ouder-kijkdagen in het eerste leerjaar
De geplande ouder-kijkdagen in het eerste leerjaar op 18/11 en 25/11 worden
geannuleerd.
4) Oudercontacten
Zoals u reeds weet zijn de geplande oudercontacten geannuleerd. Deze worden
vervangen door digitale contacten. Bepaalde contacten zullen ook nog fysiek
kunnen doorgaan op school na een persoonlijke afspraak met de klastitularis.
Vriendelijke groeten,
Rob Van den Bergh, administratief-logistiek directeur
Esther Van den Hout, pedagogisch directeur

