
... nog even in 2020       November 
 

Terwijl de wereld meekijkt hoe er over de Atlantische Oceaan 

presidentskandidaten zijn die zich bijzonder willen profileren om verkozen te 

worden en zij er dus alles aan doen om gezien te worden, plooien wij hier 

verplicht terug in onze bubbel.  Ook de natuur start een tijd waar ze haar pracht 

wat loslaat. De kleurenpracht van de herfst en de donkere dagen kondigen een 

periode van rust aan. De bomen lijken wel solidair te zijn met de vreemde 

verplichtingen die we nu moeten opvolgen. Alles voelt wat dichterbij.  Ook al 

gebruiken ze in de media vooral woorden zoals ‘nauwer, gesloten of toe’ 

betekent het bijna hetzelfde. Maar toch ga je er al te snel een negatieve bijklank 

of een teleurstellend gevoel aan toewijzen.  Laten we dus maar kiezen voor het 

woord ‘dichterbij’.  We zijn immers de volgende weken veel meer toegewezen 

aan elkaar.  Onze bubbel wordt weer wat kleiner.  Niet altijd makkelijk! Zeg 

maar gerust ‘een hele opdracht’. Geef maar toe dat het weer een uitdaging 

wordt als je werk, opvang en familie moet combineren.  Daar zijn we ons ook 

als school echt wel bewust van. Daarom willen we jullie kinderen ook zo graag 

op school houden en niet steeds bij dat nieuwe woord ‘Lockdown’ 

terechtkomen dat ik liever niet met het woord ‘dichterbij’ wil associëren.  Want 

dichterbij moet gezellig en plezant zijn. En als je daarvoor kiest, dan komt het 

gegarandeerd goed binnen je bubbel.   

Dus, nu even eerst met zijn allen stevig terugplooien, ons aan de regels 

houden en hopen dat we dan iedereen snel terugzien aan de schoolpoort. 

Uitbundigheid en plezant doen met zijn allen hangt dus nu even af van hoe 

serieus we kunnen zijn.  Na een ernstige inspanning kunnen we snel weer 

samen zijn! Het is de enige garantie voor succes.  Op school proberen we alle 

kinderen weer dichter bij hun vrienden te brengen.  Terug samen kunnen 

ravotten, stellen we als doel.  We houden ons leerhuis warm. Want na regen 

komt zonneschijn.  

De afspraak blijft ‘afstand houden, handen wassen en mondmasker dragen’ en 

.... volhouden.  Want de inzet is dat kinderen terug volop kind kunnen zijn en 

wij met zijn allen weer meer mens kunnen zijn.  Zet dus in op gezelligheid en 

plezier in jouw bubbel en haal die gezelschapsspelletjes maar al boven.           

  Geef voldoende ruimte aan elkaar in je bubbel. 

Jan De Belder 

Directeur 

 

Basisschool de Bunt vergeet haar grootouders niet!  Nu we jullie niet 

hebben kunnen uitnodigen voor het grootouderfeest van de kleuterschool, 

brengen we het optreden gewoon naar jullie.  Bezorg deze link snel aan alle 

grootouders. En geniet snel mee van ‘Wij gaan op berenjacht’.                 

https://youtu.be/CrGU6zqXUQI 

https://youtu.be/CrGU6zqXUQI


Onze basisschool neemt, van 21 tot 29 november 2020, met overtuiging 

deel aan de Voorleesweek.    Deze week loopt en staat 
in het teken van 'voorleesrituelen'.   
Neem een kijkje op https://www.voorlezen.be  
 

Wij geloven bijzonder in de kracht van het voorlezen.  Op 
school is voorlezen geïntegreerd in de dagelijkse werking.  

Tijdens de voorleesweek nodigen we graag tal van (groot)ouders uit in onze 
school om te komen voorlezen in een klas naar 
keuze.  Dit jaar is dit wegens de Corona-
epidemie onmogelijk.  We pakken het dus 
graag digitaal aan!  Omdat we in alle klassen 
digitale aanraakschermen hebben, kunnen we 
wel met de kinderen naar opgenomen 
vertellingen kijken.  Zie jij het zitten om een 
vertelling op te nemen (via gsm of andere media) zodat de kinderen er in 
klasverband naar kunnen kijken?   Wij beschermen uw privacy en zullen uw 
vertelling enkel tonen aan de klasgroep die u zelf aangeeft.  Daarna kan u 
kiezen of we de vertelling mogen bewaren of dat u liever heeft dat we ze 
verwijderen van onze bestanden.  De vertellingen worden niet met derden 
gedeeld.    
U ontvangt, meteen na de vakantie, een brief waarmee u zich via een  
strookje kan inschrijven om zich als digitale voorlezer op te geven. 
 

We willen echter alle (groot)ouders aanzetten om het ganse jaar, dagelijks, de 
tijd te nemen om ook thuis voor te lezen.  Voor het slapen gaan, in het 
weekend, op vakantie, ... .   Kinderen verdienen dat!    Het is wetenschappelijk 
bewezen dat de taalontwikkeling bij kinderen waarvoor veel wordt 
voorgelezen, sneller evolueert.  In alle vakken 
presteren kinderen dan sterker.  De eerste motivatie 
moet echter de gezelligheidsfactor zijn.  Voorlezen = 
tijd maken voor je kind.    Het is puur genieten!   
Leesplezier primeert! 

 

 

! Gelieve dit maandblaadje ook aan de grootouders te 

laten lezen.  We willen ook hen aanmoedigen om voor te 

lezen.  
 

Naast leesplezier zet onze school ook extra in op technisch lezen.   
 
 

https://www.voorlezen.be/


Datumwijziging!           25/11 = terug een gewone schooldag! 

Omdat jullie als ouders al vier extra dagen extra opvang hebben moeten 
voorzien, vinden wij het niet opportuun om deze maand ook nog onze 
pedagogische studiedag te laten doorgaan tijdens de schooluren. Daarom 
willen wij met ons schoolteam de ouders een handje helpen om op woensdag 
25 november geen vrije dag te geven aan de kinderen maar de school gewoon 
te openen. Het wordt dus een gewone schooldag. Zo helpen we hopelijk heel 
wat ouders die opvangproblemen hebben. De opleiding voor de leerkrachten 
die op die dag zou doorgaan, zal later op een avondvergadering worden 
aangeboden aan het team. Samen maken we school! 
 
Waarom hebben de leerlingen van de lagere school zoveel boeken  

in hun boekentas?   Dat is enkel omdat we voorbereid willen zijn 
indien de Lockdown zou aanhouden. Dan volgt er meer info van de 
leerkrachten en kunnen de kinderen aan de hand van de boeken aan 
het werk.  Opgelet! Dat wil zeggen dat het niet de bedoeling is om er 
nu al in te werken. Nu is enkel ‘vakantie nemen’ aan de orde! 
 

Hoe bereik ik de voor- of nabewaking? 
Dat doe je via dit telefoonnummer;         0474/ 170 120 
Hoe bereik ik het secretariaat? 
Dat doe je via dit telefoonnummer;          03/ 542 37 72 
Het secretariaat is enkel bereikbaar van 8uur tot 16uur. 
Als u geen gehoor krijgt, is de secretaresse in gesprek.  De telefoon blijft dan 
overgaan en na een tijdje wordt er u gevraagd om een bericht na te laten. De 
centrale belt ons nadien terug. 
 

In november trekken we opnieuw 
de zichtbaarheidsactie op gang!   
Gezien worden, is ons doel!   
Meteen na de herfstvakantie zullen we weer 

onverwacht, maar plichtsgetrouw, postvatten aan de schoolpoort.  
Ieder kind krijgt een spaarkaart.   Wie dagelijks zijn/haar fluohesje 
draagt, mag met een volle kaart gratis een dagje vertoeven in het 
Serpentarium in Blankenberge of de Zoo in Antwerpen of de Zoo 
van Planckendael in Mechelen! Je kan er ook tal van prijzen mee 
winnen voor je klas.   We rekenen er op dat alle leerlingen hun 
hesje dragen tijdens de donkere dagen en dat alle ouders onze actie 
steunen door hun kinderen aan te zetten om fluo te dragen! Vergeet ook je 
helm niet als je met de fiets de straat op gaat!   
                                  Wie fluo draagt, wordt beloond! 



 
 

 
Belangrijk!  Gelieve de school ook tijdens de vakantieperiode meteen op de 
hoogte te brengen als u, of iemand die onder hetzelfde dak woont, in een 
onfortuinlijke situatie terecht komt door een mogelijke besmetting of in 
quarantaine moet door een hoog risicocontact.  Het is bijzonder belangrijk dat 
u dat aan de school laat weten.  Dat kan tijdens de vakantie enkel via dit 
mailadres;  basisschool.bunt@telenet.be.  Na de vakantie kan dit opnieuw via 
de telefoon van het secretariaat: 03/ 542 37 72 
Zo kunnen wij de nodige stappen zetten die ons worden voorgeschreven. 

November 2020 
1 V Allerheiligen 

2 M Allerzielen 

                Herfstvakantie 
3,4,5,6 D / W 

D / V 

7/8 Z/Z  
9 M 

 

Extra brugdagen = vrijaf wegens de coronamaatregelen.                 
10 D 
11 W Wapenstilstand = vakantiedag!                                
12 D 

 

Extra brugdagen = vrijaf wegens de coronamaatrgelen.                         
13 V 
14/15 Z/Z  
16 M START “HELM OP - FLUO TOP” ACTIE!  Zorg dat de andere 

weggebruikers je tijdens de donkere dagen meteen opmerken!  
Draag je helm op de fiets!                   Online personeelsvergadering Ls 
Klankbordgroep.                       Training fietsbehendigheid 2de lj. 

17 D De zwemlessen worden tijdelijk afgelast wegens de 
Coronamaatregelen.        Extra sport L1I, L2K, L3A, L4V                  

18 W Netbal 6de lj. 
19 D Lunchvergadering Ls.                            Online personeelsvergadering Ks.              

20 V  

21/22 Z/Z |Start VOORLEESWEEK … een aanmoediging voor ouders om op 

                regelmatige basis een voorleesmoment met hun kinderen in te plannen. 
23 M | De zwemlessen voor het 5de lj. worden tijdelijk afgelast wegens de 

   Coronamaatregelen.  Lunchvergadering kleuterschool.  
                                          Start online oudercontactweek lagere school.       

24 D | De zwemlessen worden tijdelijk afgelast wegens de  
    Coronamaatregelen.          Extra sport L1S, L2S, L3T, L4A       
    Medisch onderzoek 4de lj. deel 1.      MDO(zorgoverleg+CLB)kleuters. 

25 W | De pedagogische studiedag gaat niet door. Het is dus een gewone 
schooldag voor alle kinderen. 

26 D | Medisch onderzoek 4de lj. deel 2.      

27 V |  
28/29 Z/Z |Einde VOORLEESWEEK … maar er is geen reden om te stoppen.  

30 M Fietsbehendigheid 3de lj.   Lunchvergadering kleuter- en lagere school. 

 

mailto:basisschool.bunt@telenet.be

