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Afscheid 
Juf Lief Sips berichtte ons dat haar echtgenoot ons heeft verlaten. Hij is na een lange ziekte 

overleden. Verlost van alle pijn mag hij rust vinden. Vrede heeft hij nu gevonden en die 

vrede en alle sterkte wensen we namens de hele school juf Lief en de familie toe. 

 

Verlengde herfstvakantie 
Maandag en dinsdag, 9 en 10 november, blijven de scholen gesloten. Op die wijze 

overbruggen de scholen de duur van twee besmettingsperiodes. Laat ons hopen dat het 

virus daardoor een tikje achteruit wordt gedrongen. Op 12 november hopen we uiteraard 

iedereen gezond en wel terug te zien. 

 

Net op tijd 
Was u van plan om de foto’s van de schoolfotograaf te bestellen en is het nog niet gebeurd? 

Met de instructies en de code die u heeft ontvangen kan het nog tot 6 november.  

 

Juf Jente is afwezig 
Het eerste leerjaar – eigenlijk de hele school – leeft vol vreugde mee met juf Jente en haar 

blijde verwachting. Gelukkig zijn we ook omdat juf Ingrid als absolute ervaringsdeskundige 

het eerste leerjaar zolang onder haar hoede neemt. Op haar beurt wordt zij vervangen om 

haar zorgtaken over te nemen.  We wisten het en zo is het bijzonder duidelijk: een 

zwangerschap beleef je nooit alleen.  

 

Boekenbeurs 
Geen boekenbeurs op school op 15 november. En dat in tijden dat boeken nog meer dan 

anders aangenaam gezelschap kunnen zijn. Met Jeukiboek bieden we wel de mogelijkheid 

aan om in het boekenaanbod rond te snuffelen. We zenden u in een aparte mededeling de 

praktische organisatie van deze versie van de boekenbeurs. Daar zullen ook enkele filmpjes 

met leuke boekentips bij zijn. Om naar uit te kijken dus. 
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Boekje lezen? Klik en win dankzij het Oudercomité! 
Terwijl het door corona annuleringen regent, houdt het Oudercomité het gezellig droog met 

een leuke lees – en selfie-actie. 

Nu de dagen opnieuw korten en frisser worden, is dit het ideale moment om gezellig dicht 

bij elkaar te kruipen…. coronaproof in je eigen bubbel welteverstaan! 

Pak er dan gelijk een (ont)spannend boek bij en het plaatje is compleet… of liever: Maak er 

een mooi plaatje van en stuur die geweldige selfie naar oc_desleutelbloem@hotmail.com. 

Het Oudercomité schenkt immers prijzen weg voor de 4 winnende selfies. De klas die de 

meeste selfies heeft ingestuurd, mag zich overigens aan een extra prijs verwachten! 

Waar wacht je nog op? DOEN! 

 

Studiedag 
Op 18 november is er een studiedag voor de leerkrachten over GDPR en privacy. Het 

coronavirus deed het onderwijs – volgens sommigen – eindelijk halsoverkop het digitale 

tijdperk induiken. Is het allemaal zo verstandig en veilig? Neen dus. Daarom hopen we op die 

dag flink de mogelijkheden en de grenzen te verkennen en te bespreken. Zoals op andere 

studiedagen mogen de leerlingen die dag thuis blijven.  

 

In quarantaine 
Wat als uw gezin omwille van een positieve test, of in afwachting van de testresultaten, in 

quarantaine gaat? Verwittig liefst de school en vermeld de duur van de afwezigheid van uw 

kind. Afhankelijk daarvan proberen we dan uit te zoeken hoe we de kinderen kunnen 

begeleiden. 


