
     

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P
R

O
O

S
TE

R
B

O
S
 

Nieuwsflash! November 2020 

Alle info over onze 

school, alsook deze 

nieuwsflash vindt u 

steeds op 

www.proosterbos.be 

 

Volg ons op 

 

Even stilstaan… 
 

 
 

 

Stijn (7):  

“Als je huilt en 

tegelijkertijd  

lacht, 

krijg je dan 

een regenboog 

op je gezicht?” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

               

vzw KBM-Z 

Vrije Basisschool  

PROOSTERBOS 

Sinterklaas! 
 

Op 6 december is het weer zo ver: Sinterklaas! Ons sinterklaasteam 

werkte een coronaproof scenario uit, opdat de kinderen toch kunnen 

genieten van deze grote, speciale dag. 

Sinterklaas en zijn pieten hebben gelukkig nog even tijd gevonden om 

een bezoekje te brengen aan onze school. Donderdag 3 december 

wordt dan ook een dag om in te kaderen! Op maandag 7 december is 

er pedagogische studiedag en geen les voor de leerlingen. Dan kunnen 

ze volop genieten! 

Wij kijken er alvast naar uit. Jullie ook? 

 

Belangrijke info schoolrekening 

Onze school werkt met een schoolrekening. Dit is een andere rekening dan 

de opvang en is hier volledig van gescheiden. 

Op deze schoolrekening hebben jullie 10 euro (kleuters) of 40 euro (lagere 

school) overgeschreven. 

Zo goed als alle activiteiten (zwemmen, schouwburg, uitstap, 

abonnementen, turnshirt,  …) worden van het betaalde bedrag 

afgehouden. 

Omdat er zoveel activiteiten geannuleerd zijn, zal de financiële dienst de 

afrekening niet op het einde van dit trimester, maar pas op het einde van 

het tweede trimester bezorgen (wanneer er wat meer activiteiten in 

rekening zijn gebracht uiteraard). 

Tussendoor hoeft u dus NIETS meer cash te betalen/mee te geven aan uw 

kind (TENZIJ ANDERS VERMELD), en OOK NIETS over te schrijven. Indien de 

10 of 40 euro bijna op zijn, krijgt u automatisch een betalingsuitnodiging. 

Gluurpietjes 
Tijdens de eerste coronagolf gingen veel kinderen 

op berenjacht. Nu is het de beurt aan Gluurpietjes. 

Onze school neemt deel aan deze actie, waarvan 

de opbrengst is voor de kinderafdeling ZOL. 

Doel is dat kinderen zoveel mogelijk Gluurpieten 

ontdekken en dan een opdracht voltooien: tien 

paardensprongen maken, een Sinterklaasliedje 

zingen tot hinkelen naar de volgende klas.    

 

Omwille van het erg veel oefenen voor hun dansjes, heeft onze school beslist het 

jaarlijkse grootouderfeest af te lassen. Op het schoolfeest in juni zullen ze natuurlijk 

wel hun beste beentje voorzetten. 

Uiteraard willen we onze grootouders evenzeer graag verwelkomen en in de 

bloemetjes zetten! Daarom hebben we een nieuw initiatief op touw gezet: de 

‘Grootouderdagen’. Grootouders worden uitgenodigd om samen met hun 

oogappels een leuke activiteit te gaan doen. Aansluitend worden ze getrakteerd 

op een lekkere kop koffie en gebak. Tot slot kunnen ze een bezoekje brengen aan 

de klas. Ze worden hiervoor uitgenodigd via een briefje of ‘Gimme’. 

Aan de ouders willen we dan vragen de grootouders hiervan op de hoogte te 

brengen. 
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Noteer alvast in uw kalender! 

 

 

Do 03/12/2020 Sinterklaas op school - #coronaproof 

Ma 07/12/2020 Conferentie – vrijaf voor de leerlingen 

Week voor de kerstvakantie Oudercontacten via telefoon of digitaal 

Ma 21/12/2020 – Zo 03/01/2021 Kerstvakantie 

Di 05/01/2021 Bibliotheekbezoek 

Vr 08/01/2021 Child Focus 5A (onder voorbehoud) 

Wo 13/01/2021 Child Focus 5B (onder voorbehoud) 

Wo 13/01/2021 Auteurslezing 4A+4B (onder voorbehoud) 

Do 14/01/2021 Child Focus 6A (onder voorbehoud) 

Vr 15/01/2021 Child Focus 6B (onder voorbehoud) 

Instapdagen kleuters  
2,5-jarige kleuters, geboren in 2019, stappen dit schooljaar nog in op: 

Maandag 04/01/2021 (dag na de kerstvakantie) 

Maandag 01/02/2021 

Maandag 22/02/2021 (dag na de krokusvakantie) 

Maandag 19/04/2021 (eerste schooldag na de paasvakantie) 

Maandag 17/05/2021 (eerste schooldag na O.H.Hemelvaart) 

 OPGELET:  

Voor schooljaar 2021-2021 kan er voorlopig nog niet worden 

ingeschreven. Hierover krijgt u later meer info. 
 

 

Omwille van het erg veel oefenen voor hun dansjes, heeft onze school beslist het jaarlijkse grootouderfeest af te lassen. 

Op het schoolfeest in juni zullen ze natuurlijk wel hun beste beentje voorzetten. 

Uiteraard willen we onze grootouders evenzeer graag verwelkomen en in de bloemetjes zetten! Daarom hebben we 

een nieuw initiatief op touw gezet: de ‘Grootouderdagen’. Grootouders worden uitgenodigd om samen met hun 
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Verluchting van lokalen i.f.v. Covid-19 
Op vraag van de preventieadviseur worden onze lokalen permanent geventileerd (ramen op kip). 

Tijdens de pauzes worden de lokalen verlucht (ramen open). Hierdoor kan het zijn dat het in onze 

lokalen bij momenten wat kouder is dan gewoonlijk.  

Mogen we vragen om uw kind daarom een beetje warmer te kleden (eventueel enkele laagjes)? 

 

 

 

Toetsen en oudercontacten 

Alle leerlingen van de lagere school zullen hun toetsen 

afleggen zoals gewoonlijk. We wensen hen uiteraard heel 

veel succes! 

Om de resultaten met jullie te bespreken, zal de 

klasleerkracht een afspraak maken voor 15, 16 of 17 

december 2020. U ontvangt hiervoor nog de nodige info 

van de klasleerkracht.  

De gesprekken zullen echter niet fysiek doorgaan, maar 

per telefoon of digitaal. 

             

 
        

 

 

 

Pizzaslag: dank jullie wel!                

De recente pizzaslag was een schot in de roos voor onze ouderraad! De verkoop piekte en daarom wil de 

ouderraad jullie van harte danken voor jullie steun! 

http://www.proosterbos.be/

