
 

Koala gespot in onze school! 

Neen, er loopt geen koala rond in onze school! Neen, we zijn niet naar 

de zoo geweest! Ja, wij doen ook mee aan de taalscreening ‘Koala’ om 

de taalvaardigheid van onze kinderen uit de 3de kleuterklas te meten. 

Deze meting zal vanaf volgende week gebeuren door juf Kirsten.  Dit 

is geen toets of test om naar het 1ste lj te mogen gaan. Deze taal-

screening helpt ons om een goed beeld te krijgen van de taalvaardig-

heid van onze kleuters, zodat we hen beter kunnen ondersteunen. Tij-

dens het oudercontact van november zal dit besproken worden  met 

de ouders.    

 

Nieuws vanuit het team 

- Juf Hilde (1-2KO) heeft verlenging van haar 

ziekteverlof tot aan de kerstvakantie. Juf Fé 

blijft haar vervanging verder zetten. 

- Juf Gladys (1LO) heeft verlenging van ziekte-

verlof tot aan de herfstvakantie. Meester Peter zal deze vervanging 

ook verder doen. 

Wij wensen  beide juffen veel beterschap! 

 

Bike 2 school  

Onze scanner biept volop! 

Wij hebben in totaal reeds 134 km gefietst en 135 km gewandeld. We 

sparen 53 kg CO² uitstoot en 23 liter brandstof uit. 
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Schoolfactuur 

De eerste schoolrekening is verstuurd.  Als er iets niet zou 

kloppen, laat dan snel iets weten aan het  

secretariaat (014 56 65 22—ann.de.backer@geel.be). We kij-

ken het graag voor jullie na. Betaling via domiciliëring blijft 

een “aan te bevelen” manier.  

• We gaan met onze leerlingen regelmatig op uitstap. De kos-

ten voor de uitstappen worden enerzijds  

door ons schoolbestuur en onze werkingsmiddelen betaald, anderzijds vragen we ook aan de ouders  

een bijdrage in de kosten via de schoolrekening. Op de rekening zullen jullie onder andere busvervoer,  

inkom, … zien staan. De informatie over de uitstappen en de bijdrage in de kosten worden altijd op  

een briefje met de kinderen meegegeven.  

• Ook dit schooljaar genieten de kinderen van L1—L2—L5—L6 van een extra sportdag georganiseerd  

door de leerkrachten lichamelijke opvoeding van alle stedelijke basisscholen. Een bijdrage van 2 euro  

per kind komt ook op de schoolrekening. 

 

Coronamaatregelen: UPDATE 01/10/2021 

• Vanaf 1 oktober is de mondmaskerplicht op heel veel plaatsen vervallen, ook bij 

het brengen en ophalen van de kinderen aan school. De regels van de brede sa-

menleving gelden dan. Daarin wordt wel volgend advies meegegeven: ‘Als de af-

standsregel niet kan worden nageleefd, blijft het dragen van een mondmasker 

sterk aanbevolen voor personen vanaf 13 jaar.’ Maar dat is dan de verantwoorde-

lijkheid van de ouders.  

• De preventieadviseur of het lokaal bestuur kan de mondmaskerplicht aan de 

schoolpoort eventueel nog wel opnieuw invoeren, als de lokale situatie hierom vraagt. 

• We blijven inzetten op ventilatie en handen wassen. 

• Bij oudercontacten is het mondmasker wel nog verplicht.  

 

Oproep vanuit 4LO 

Wij sparen kiwistickers van Zespri!  Als onze affiche vol is, krijgen wij gratis ballen voor 

de ganse school.  Graag de stickers binnen brengen bij 4LO! Dankjewel! 

 

 

Nieuws vanuit de ouderraad 

Kalenderverkoop is gestart! Zeker niet vergeten  te bestellen voor 20 

oktober a.u.b.! 
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Bedankt! 

Bedankt aan Lien, Sofie en Pieter! Zij zijn jarenlang lid geweest van onze ouder-

raad en verdienen een GROTE DANKJEWEL! Bedankt voor de fijne samenwerking! 

 

 

 

Middagtoezicht 

  Wij zijn blij jullie te mogen meedelen dat juf An DG, mama Victor en  Alexander, onze 

nieuwe middagtoezichter is in de lagere school! Wij wensen haar veel succes en een fijne 

tijd in onze Bollenboom! 

 Wij zijn nog wel op zoek naar een middagtoezichter voor de lagere school voor dinsdag-

middag.  Als je interesse hebt, mag je ons dit steeds laten weten! 

 In onze kleuterschool zijn we voortaan met 2 middagtoezichters om onze kleuters te be-

geleiden. Juf Mimi en juf Anoeska helpen op maandag, donderdag en vrijdag. Juf Mimi en juf Greta hel-

pen op dinsdag. Onze kleuterjuffen begeleiden hun klas steeds mee naar de refter en helpen de kleu-

ters ‘installeren’.  

 

Nieuws vanuit opvang 

Bij het ophalen van  uw zoon/dochter willen we vragen om steeds 

door te geven aan juf Mimi wanneer je hem/haar mee naar huis 

neemt.  

 

Halloween in onze school 

In de lagere school  gaan we op vrijdag 29 oktober de ganse dag in het teken zet-

ten van Halloween. Onze kinderen van de lagere school mogen verkleed naar 

school komen. Meer info hierover vind je op de flyer verder in deze nieuwsbrief. 

Onze kleuters gaan die dag een “heksenfeest “ organiseren. Zij zullen heksensoep 

maken en zullen gegrimeerd worden. Zij komen niet verkleed naar school.  

 

Werkzaamheden op  naar school 

Tussen 11 en 15 oktober zullen er asfaltherstellingen gebeuren in de St. Gereber-

nusstraat (2 tot 26) en Kalvariebergstraat. Deze werkzaamheden zijn weerafhankelijk.  

Wees dus zeker voorzichtig bij het naar school komen en het naar huis rijden! 
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Namens schoolteam 

SBS De Bollenboom 

Els Gilis, directie 
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In de lagere school 
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donderdag 7 5-6LO zwemmen 

vrijdag 8  LS: Leerlingenraad—Onder de boom 

zaterdag 9 Vormsel 

zondag 10   

maandag 11  4LO: Juf Els L in vm navorming—meester Dylan neemt  

klas over 

dinsdag 12 3-4LO zwemmen—Dag van de opvangmedewerker—

Brandevacuatie-oefening 

woensdag 13  5LO Medisch onderzoek— 

nm: MOEV voetbal 4-4 456LO 

donderdag 14 5-6LO zwemmen 

vrijdag 15   

zaterdag 16   

zondag 17   

maandag 18   

dinsdag 19 3-4LO De Werft Badaboem – 3-4LO zwemmen 

woensdag 20   

donderdag 21 5-6LO zwemmen 

vrijdag 22   

zaterdag 23   

zondag 24   

maandag 25   

dinsdag 26 1-2LO de Werft Oma, mag ik mijn pop terug –  

3-4LO zwemmen 

woensdag 27  

donderdag 28 5-6LO zwemmen 

vrijdag 29 Rapport wordt open gezet op smartschool om 16u 

zaterdag 30 HERFSTVAKANTIE 

zondag 31   



maandag 1 Start herfstvakantie 

dinsdag 2   

woensdag 3   

donderdag 4   

vrijdag 5   

zaterdag 6   

zondag 7 Einde herfstvakantie—rapport wordt gesloten 

maandag 8  Inschrijven oudercontact  

dinsdag 9 3KO-1-2LO zwemmen 

woensdag 10 Pedagogische studiedag—geen school  - 

MOEV Unihockey 5+6LO 

donderdag 11 Wapenstilstand vrijaf 

vrijdag 12 Lokale vrije dag 

zaterdag 13   

zondag 14   

maandag 15  Laatste dag inschrijven oudercontact 

dinsdag 16 5-6LO De werft Nautilus – 3KO-1-2LO zwem-

men 

woensdag 17   

donderdag 18 Oudercontact 

vrijdag 19  Leerlingenraad—LS: Onder de boom 

zaterdag 20   

zondag 21   

maandag 22 Klas juf Greet De Werft Concert Magiq 

dinsdag 23 3KO-1-2LO zwemmen 

woensdag 24   

donderdag 25   

vrijdag 26   

zaterdag 27  

zondag 28   

maandag 29   

dinsdag 30 3KO-1-2LO zwemmen 
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woensdag 1   

donderdag 2 5+6LO Musical Daens 

vrijdag 3  LS: Onder de boom 

zaterdag 4   

zondag 5   

maandag 6 1-2LO De Werft ook de Sint steekt zijn vinger 

in de lucht 

dinsdag 7 3KO-1-2LO zwemmen—LS: Wieltjes –en spel-

dag 

woensdag 8   

donderdag 9   

vrijdag 10   

zaterdag 11   

zondag 12   

maandag 13   

dinsdag 14 3KO-1-2LO zwemmen 

woensdag 15   

donderdag 16   

vrijdag 17  Leerlingenraad 

zaterdag 18   

zondag 19   

maandag 20   

dinsdag 21 3KO-1-2LO zwemmen 

woensdag 22   

donderdag 23   

vrijdag 24  School sluit om 12.20u! - geen opvang na 

zaterdag 25   

zondag 26   

maandag 27 Start kerstvakantie 

dinsdag 28   

woensdag 29   

donderdag 30   

vrijdag 31   
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