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DATUM KLAS ACTIVITEIT 
Herfstvakantie: maandag 2 november t.e.m. vrijdag 6 november 

MA 9 KS en LS Geen school: extra vakantie  

 
DI 10 KS en LS Geen school: extra vakantie 

WOE 11 KS en LS Geen school: Wapenstilstand 

DO 12 L5 Schrijver Luc Embrechts komt op school factuur : € 4,00 
VRIJ 13   
MA 16 L5 en L6 Techmobiel op school                            factuur: € 1,00 
DI 17   
WOE 18 KS en LS Geen school: Pedagogische studiedag 

DO 19   
VRIJ 20   
MA 23 L1C Naar de kinderboerderij in het Rivierenhof 
DI 24 K3 Kleutermenu: Het grote roetpietentrainingskamp: op 

school                                                 factuur: € 3,00 
WOE 25 KS en LS Fruitdag 

L3 Zwemmen 

DO 26   
VRIJ 27 L3A Maak je eigen brood                             factuur: € 1,00 
MA 30 1A Naar de kinderboerderij in het Rivierenhof 

L3B Maak je eigen brood                             factuur: € 1,00 
 

 

!!Vanaf 23/11 kunnen er nog activiteiten wegvallen door de coronamaatregelen!! 
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Belangrijke data:  
19 mei 2021  pedagogische studiedag (i.p.v de studiedag op 5 mei, deze valt 

weg) 
 
 
NA HERFSTVAKANTIE “CODE ORANJE” VOOR DE SCHOLEN! WAT BETEKENT DIT? 
 

 Om een verse luchtstroom te creëren zetten we dagelijks ramen en deuren open.  
We proberen zo vaak mogelijk de lokalen te verluchten.( tijdens lessen en zeker 
tijdens de pauze).  Omdat het buiten kouder wordt zal het in de klassen frisser zijn. 
Leerlingen brengen een extra (dikke) trui mee!  Als het koud is in het klaslokaal 
mogen leerlingen een sjaal , een (droge) jas en handschoenen aandoen. 

 Uitstappen met bus of openbaar vervoer vallen weg. 
 Ouders dragen een mondmasker op het hele schoolterrein en ook in de omgeving 

van de school (straal van 200 meter).  Wie geen masker draagt, dat neus én mond 
bedekt, wordt niet toegelaten op het schooldomein. 

 Ouders verlaten meteen de school nadat ze hun kind(eren) hebben  gebracht of 
opgehaald. 

 Ouders volgen pijlen bij het binnengaan en verlaten van de school. Zo vermijden we 
nauwe contacten. 

 Leerlingen blijven eten in hun klasgroep en niet in de eetzaal. 
 Leerlingen lagere school krijgen een vaste plaats in de klas. 
 Bij afwezigheid van een leerkracht worden de leerlingen opgevangen in de andere 

klassen van dezelfde leeftijdsgroep.  Zijn er teveel leerkrachten afwezig dan wordt 
de school gedeeltelijk gesloten.  We brengen alle ouders dan op de hoogte. 

 Bij besmettingen in de school worden de artsen van het CLB meteen op de hoogte 
gebracht.  Zij bepalen wat er verder moet gebeuren. 

 Het zwemmen (3e leerjaar) gaat voorlopig NIET meer door. 
 Opvang : wie echt geen opvang heft op maandag 9 en dinsdag 10 november kan 

beroep doen op www.antwerpen.be/vakantieaanbod 
 We vragen om in de herfstvakantie de contacten met andere mensen tot een 

minimum te beperken! Laat je kind NIET bij vriendjes gaan spelen!  Leef de 
maatregelen strikt na! Alleen zo kan de herstvakantie een RESET betekenen en 
kunnen we de scholen open houden! 


