
Vlaamse voorleesweek  

van 21 tot 29 november 

Voorlezen is leesplezier doorgeven aan jong 

en oud. Ouders zijn cruciaal voor de 

leesopvoeding van een kind: hun invloed is 

het grootst, zo blijkt uit onderzoek. Maar ze 

staan er niet alleen voor. Een heel netwerk 

rondom hen kan hen ondersteunen in die 

taak: kinderbegeleiders, bibmedewerkers, 

leerkrachten... Want lezers, die creëer je 

samen. Ook de school draagt haar steentje bij 

en zal hieraan extra aandacht besteden "jdens 

de voorleesweek.  

Meer info vindt u op h$ps://voorleesweek.be/ 

 

Tussen herfst-en krokusvakan�e gaan we 

‘FLITSEN’ 

De kerndoelstelling van FLITS is ouders en 

kinderen s"muleren om ook in de winter te 

voet of met de fiets naar school te gaan.  

Ze willen tevens het autoverkeer terugdringen 

en duurzame mobiliteit s"muleren. FLITS 

roept ook op tot een verantwoordelijk 

verkeersgedrag in de winterperiode zowel 

naar zachte weggebruikers (zichtbaarheid en 

veiligheid) als naar automobilisten 

(aangepaste snelheid, vermijden 

schoolroutes…). 

Zorg er dus zeker voor dat je kind(eren) elke 

dag hun fluohesje van de school dragen! 

 

Fruit, een lekkere buit 

Deze ac"e zet een gezonde levenss"jl in de 

kijker. Zij helpen de scholen met lesmateriaal, 

o.a. gra"s ballen. Hiervoor zoeken we 

600 KIWI-s"ckers. Helpen jullie ons deze te 

verzamelen? 

 

Basisschool Sint-Martinus schooljaar 2020-2021 
november Lezen is dromen met je ogen openMartinusSprokkel   

Welkom 
S"g, °30 september,  

broer van Tyr Verbrugghe 

(Nestklas) 

Madeleine, °6 oktober, 

kleindochter van Sarina 

(onderhoud) 

Medeleven 

Aan de familie van Hanne (4C) en 

Robbe (6C) Claeys bij het 

overlijden van hun opa. 

Aan de familie van Marith (1B) en 

Esther (3C) Vande Weghe bij het 

overlijden van hun opa. 

 

Te noteren data 
Herfstvakan�e 

van maandag 2 november tot en 

met woensdag 11 november 
 

Week 23 november 

Week oudercontacten 
 

Vrijdag 27 november 

Schoolfotograaf 
 

Woensdag 2 december 

pedagogische studiedag 

(kinderen hebben geen school) 

Vanaf woensdag 12 november schakelt het basisonderwijs over naar coronacode oranje. 

Dit brengt enkele wijzigingen met zich mee. U vindt hieronder een overzicht. 
 

Desinfec�epalen op school dankzij Inner Wheel Meetjesland.   
 

Essen�ële derden nog steeds toegelaten. Momenteel blijven leesouders, 

schaakmeester, naaimoekes, vrijwilligers, … nog steeds welkom op school. Uiteraard 

vragen wij hen wel de handen te ontsme$en en een mondmasker te dragen. 
 

Geen warme maal�jden - enkel lunchpakket. Kinderen brengen hun boterhammen en 

eventueel een drankje mee. Op school kunnen zij melk of water (gra"s) krijgen om te 

drinken. 
 

‘s Morgens afscheid nemen van de kinderen aan het hekken. Ouders zijn niet meer 

toegelaten in het schoolgebouw. We maken wel een uitzondering voor de peuters die 

starten na de herfstvakan"e.  
 

Spreiden a2alen van de kinderen. We behouden de huidige einduren. We vragen wel 

dat ouders die enkel kleuters ophalen, komen tegen het einduur van de kleuterschool 

(15.45 uur, woensdag 11.20 uur, vrijdag 14.55 uur). Ouders die kinderen hebben in de 

kleuterschool én de lagere school komen liefst tegen 15.55 uur, 11.25 uur of 15.00 uur. 

Ouders die enkel kinderen in de lagere school hebben, komen best tegen 16.00 uur of 

op woensdag tegen 11.30 uur. 
 

Uitstappen mogen niet meer doorgaan. 
 

Oudercontacten gaan digitaal door. Na de herfstvakan"e kunt u via onze website uw 

afspraak reserveren. Meer informa"e volgt in een aparte mailing. 
 

Het zwembad is gesloten. De zwemlessen worden vervangen door een extra sportles. 
 

Geen repe��es schoolkoor De Zomerzangertjes.  
 

Ven�leren in de klassen blij6 belangrijk ook bij koud weer. Zorg ervoor dat uw kind 

voldoende warm gekleed is. 
 

Leren bij leerlingen van de lagere school in quarantaine. De school probeert ervoor te 

zorgen dat kinderen van thuis uit zo snel mogelijk de les in de klas online kunnen 

meevolgen. De leerkracht zal hiervoor de ouders contacteren.  

Code oranje vanaf donderdag 12 november: Wat wijzigt in onze school? 



Schoolkalender - november 2020 

Dag Kleuter Onderbouw (1ste, 2de en 3de lj) Bovenbouw (4de, 5de en 6de lj) 

1/11/2020 Allerheiligen Allerheiligen Allerheiligen 

Maandag 2/11/2020 Allerzielen Allerzielen Allerzielen 

Dinsdag 3/11/2020 Herfstvakan"e Herfstvakan"e Herfstvakan"e 

Woensdag 4/11/2020 Herfstvakan"e Herfstvakan"e Herfstvakan"e 

Donderdag 5/11/2020 Herfstvakan"e Herfstvakan"e Herfstvakan"e 

Vrijdag 6/11/2020 Herfstvakan"e Herfstvakan"e Herfstvakan"e 

7/11/2020 + 8/11/2020 Herfstvakan"e Herfstvakan"e Herfstvakan"e 

Maandag 9/11/2020 Extra verlofdag omwille van coronasitua"e Extra verlofdag omwille van coronasitua"e Extra verlofdag omwille van coronasitua"e 

Dinsdag 10/11/2020 Extra verlofdag omwille van coronasitua"e Extra verlofdag omwille van coronasitua"e Extra verlofdag omwille van coronasitua"e 

Woensdag 11/11/2020 Wapens"lstand Wapens"lstand Wapens"lstand 

Donderdag 12/11/2020 Welkom nieuwe peuters   

Vrijdag 13/11/2020   5
de

 leerjaar: start Zorg+-werking 

14/11/2020 + 15/11/2020    

Maandag 16/11/2020    

Dinsdag 17/11/2020    

Woensdag 18/11/2020    

Donderdag 19/11/2020    

Vrijdag 20/11/2020  2
de

 leerjaar: lezing door auteur in de klas  

21/11/2020 + 22/11/2020    

Maandag 23/11/2020 Week oudercontacten Week oudercontacten Week oudercontacten 

Dinsdag 24/11/2020    

Woensdag 25/11/2020    

Donderdag 26/11/2020    

Vrijdag 27/11/2020 Schoolfotograaf Schoolfotograaf Schoolfotograaf 

28/11/2020 + 29/11/2020   Start herfstvakan"e 

Maandag 30/11/2020 Start Advent op school Start Advent op school Start Advent op school 

Dinsdag 1/12/2020    

Woensdag 2/12/2020 Pedagogische studiedag Pedagogische studiedag Pedagogische studiedag 


