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Vrijdag 26 november   2021  
 
 
 
 
Beste ouders, 
 
- Corona overheerst op dit moment ons leven.  
Op dit moment zit de 3de kleuterklas in quarantaine tot en met 2 december. 
Daarom blijf ik mijn oproep herhalen om waakzaam en voorzichtig te zijn. Als kinderen ziek zijn, houd 
ze thuis en raadpleeg de huisarts.  
 
- Lekkers van de Sint: De bestellingen van de wafeltjes, speculaas en marsepein  kunnen afgehaald 
worden in de school  op dinsdag 30 november vanaf 18u30 tot 20u en op woensdag 1 december 
vanaf 12u15 tot 13u ( in de turnzaal van de school ). Alvast iedereen bedankt voor de steun aan onze 
ouderraad! 
 
- De bestelbonnen voor de foto’s van de schoolfotograaf zijn toegekomen en meegegeven met uw 
kind. 
Je kan alles rechtstreeks bestellen via uw persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. 
Diegene die tijdig bestellen zullen alles  nog ontvangen voor de feestdagen. 
 
-Op vrijdagavond 17 december organiseert de ouderraad een kerstwandeling. 
Om dit alles in veilige omstandigheden te laten verlopen, wordt er doorlopend gestart aan de school 
vanaf 18u tot uiterlijk 20u. Er is een wandeling voorzien van  3 km, doorheen Peulis. Onderweg ( en 
op het einde ) wordt een stopplaats voorzien  voor een ( gratis) drankje.  
 
Net voor de herfstvakantie heeft er een schooldoorlichting plaatsgevonden in onze school door de 
onderwijsinspectie. Dit verslag kan je raadplegen op de website van de school ( hoofdpagina tab 
inspectieverslag). 
 
Agenda december 2021 
 
Zaterdag 27 november 21  Jaarmarkt Peulis   
Maandag 6 december  21  Sinterklaasfeest in de school. 
Dinsdag 7 december 21   medisch onderzoek 6de leerjaar ( CLB Mechelen ). 
Dinsdag 7 december 21   Zwemmen 3de en 4de leerjaar 
Woensdag 8 december   21  4de leerjaar leeruitstap speelgoedmuseum. 
Dinsdag 14 december 21  Zwemmen 3de en 4de leerjaar 
Dinsdag 14 december  21   5de en 6de leerjaar Film cultureel Centum Heist 
Donderdag 16 december  21   1ste leerjaar Kronkeldiedoe sporthal Putte. 
Vrijdag 17 december 21  Kerstwandeling ouderraad vanaf 18u tot 20u 
      ( Verdere info volgt) 
Maandag 20 december 21   3de leerjaar  Doe-land Hofstade. 
Dinsdag 21 september 21   Zwemmen 3de en 4de leerjaar 
Woensdag 22 december 21   medisch onderzoek 5de leerjaar ( in de school) 
Vrijdag 24 december 21  halve dag school ( lessen eindigen om 12u15 ). 
     Er is ook geen naschoolse opvang die namiddag!! ) 
Vriendelijke groeten 
 
Geert Feyaerts 
 


