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De herfstvakantie is verlengd tot 15/11/2020 door de regering.  Dit omwille van corona .  Wij

verwachten de kleuters en leerlingen terug op school op maandag 16 november 2020 . Ook op

donderdag 12/11/2020 en op vrijdag 13/11/2020 zorgt het Merelhofke voor noodopvang . Indien u

aangemeld bent bij de BKO kan u hier gebruik van maken . Let wel , het gaat hier om noodopvang

aangezien de regering ook aangegeven heeft dat telewerk van thuis uit de norm moet zijn .  U neemt

best contact op met hen indien je hier gebruik van wil maken via bkomerelhofke@hemiksem .be .

Deze maatregel werd genomen door de regering om het virus af te remmen . Op deze manier kan ook

hopelijk het leerkrachtenteam opnieuw volledig opstarten . Door de quarantainemaatregelen werd het

team immers uitgedund . Omdat zij op een bepaald moment toch in contact zijn geweest met een

positief getest persoon moesten zij 10 dagen in quarantaine . 

Tot op heden zijn er nog steeds slechts 2 besmette leerlingen en geen besmette leerkrachten gemeld

geweest . 

Zorg voor jezelf en voor elkaar !

 

VERLENGDE  HERFSTVAKANT I E !

I NHOUD

Verlengde herfstvakantie

N O V E M B E R  2 0 2 0

Pedagogische studiedag

Wafelslag - uitstel

Quiz & fakkeltocht - annulatie

Kalender

Handdoekenactie



Rond deze periode organiseert de ouderraad altijd haar befaamde

wafelslag .

Dit is een zeer succesvolle actie die jaarlijks een mooie financiële

steun geeft aan de school .

In overleg heeft de ouderraad besloten om de wafelslag te

verplaatsen naar het voorjaar . Een nieuwe datum wordt nog geprikt .

De reden is opnieuw niet ver te zoeken : COVID-19 . We zijn immers

van oordeel dat we niet kunnen voldoen aan de huidige verstrengde

maatregelen bij het bundelen van de bestellingen en het

afhaalmoment . Maar uitstel is geen afstel . . .

Op woensdag 18 november 2020 is de school gesloten . 

De leerlingen hebben een dag vrijaf omdat er een 

pedagogische studiedag is geprikt .

De kinderen die aangemeld zijn bij de BKO 

kunnen hier ook gebruik van maken . 

Let wel: die dag wordt de BKO georganiseerd in 
Depot Delux!

Het zat er al een tijdje aan te komen , maar het annuleren van deze twee activiteiten is de enige optie .

We hadden gehoopt om onze zeer succesvolle quiz toch nog te kunnen organiseren in het najaar .

Doch kunnen we ook hier niet anders dan te annuleren . Nogmaals verplaatsen zou er immers voor

zorgen dat we te dicht bij die andere geplande quiz (Zomerfeestenquiz '21) zouden komen .

Ook de fakkeltocht zal dit jaar geannuleerd worden . Wij hopen om deze sfeervolle activiteit in 2021

opnieuw te kunnen organiseren .
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PEDAGOG I SCHE  STUD I EDAG

WAFELS LAG  -  U I TSTEL

QU IZ  &  FAKKELTOCHT  -  ANNULAT I E



groene zone met zitbanken in de afdeling Lindelei

speeltuigen in beide afdelingen

basketbalring de afdeling Lindelei

fietsjes voor de kleuters 

Chromebooks voor de lagere school

iPads voor de kleuterschool

jongste kleuters (2 ,5-jarigen & 3-jarigen)

oudste kleuters (4-jarigen & 5-jarigen)

eerste graad (1ste en 2de leerjaar)

tweede graad (3de en 4de leerjaar)

derde graad (5de en 6de leerjaar)

Door het uitstellen en of annuleren van activiteiten vallen uiteraard ook heel wat extra inkomsten voor

onze school weg . Deze inkomsten worden normaal gebruikt om allerlei zaken te realiseren op de

school . Zo hebben we de laatste jaren verschillende mooie projecten tot een goed einde gebracht in

samenwerking met de ouderraad . 

Een kleine opsomming :

Dankzij de steun van de ouders is dit als school bijna onmogelijk . Dus een oprechte dankjewel aan de

ouderraad om de schouders hier mee onder te zetten en aan alle ouders om de school hier financieel

te steunen . 

Om dergelijke projecten te kunnen blijven garanderen zijn we samen beginnen zoeken naar een

activiteit die we ongeacht de hele covid-19 situatie toch zouden kunnen laten doorgaan .

We halen een actie van ongeveer 15 jaar geleden van onder het stof en breiden deze uit . 

De school biedt keukenhanddoeken aan . Niet zo maar handdoeken , maar handdoeken waar

tekeningen van de kinderen staan . Zo zullen de verzamelde tekeningen van alle kinderen op 5

verschillende modellen te bewonderen zijn .

Zo hebben we aparte handdoeken voor de :

De kinderen kregen de opdracht om zichzelf te 

tekenen en hun naam onderaan de tekening te 

plaatsen . Zo is het gemakkelijk om de tekening van 

je kind terug te vinden . We dachten dat dit een 

origineel geschenk voor oudjaar of Kerstmis zou 

kunnen zijn voor ouders , grootouders , peters en 

meters . Deze handdoeken zullen aangeboden 

worden aan 8 euro per stuk . Meer informatie over 

deze actie volgt heel binnenkort . Houd uw mailbox ,

 de agenda van je zoon of dochter en het 

heen-en-weer-kaftje van je kleuter dus goed in de 

gaten . We durven te hopen dat deze actie ook nu weer een succes zal worden .

nov:
31/10 t .e .m . 15/11 Herfstvakantie

18/11 Pedagogische studiedag

30/11 Ouderraad (online)
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                                 KALENDER

HANDDOEKENACT I E


