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                               GBS DE SLEUTELBLOEM 
 

 

Tussen de rapporten en de zorgvuldig geplande oudercontacten door overviel het virus ook 

onze school. Zelfs na alle verwittigingen en voorzichtigheid blijft het een overval. Daarop 

reageren, haast minuut na minuut plannen en mededelingen herschikken, gaf ons het gevoel 

praktisch opnieuw een examen te moeten afleggen.  Soms was ons best doen niet voldoende. 

Een verontschuldiging daarvoor. We hopen hoe dan ook wijzer, gezonder en opnieuw met 

volle klassen na de herfstvakantie verder te kunnen! 

 

Nieuwe coronaregels na de herfstvakantie  

Iedereen vraagt zich af hoe het nu echt verder moet. We proberen even kort en duidelijk te 
antwoorden. Het uitgangspunt blijft de scholen zo maximaal mogelijk open houden en het 
recht op leren voor alle kinderen zo goed mogelijk bewaren. Ventilatie blijft daarom een 
absoluut en noodzakelijk aandachtspunt. 

De leerlingen van vijf en zes dragen vanaf 8 november binnen een mondmasker. Bij voldoende 
afstand en ventilatie kunnen ze dat, eenmaal ze in de klas zitten of vooraan voor het bord 
komen, afzetten. Ook op de speelplaats hoeft het niet als ze tenminste stevige lichamelijke 
contacten vermijden. Even letten op wat en hoe je speelt! 

Voor de hele school worden de test- en quarantaineregels aangepast. Alleen leerlingen die 
echt symptomen vertonen worden nog getest. Een klas gaat pas 1 week in quarantaine bij 4 
of meer besmettingen.  

Ouders of andere bezoekers dragen steeds een mondmasker. Oudercontacten gebeuren liefst 
digitaal maar er kan uitzonderlijk een gesprek op school gepland worden. Bij ruimere 
schoolactiviteiten zal naast een masker eveneens een covid safe ticket vereist worden. 

We rekenen op ieders positieve medewerking en hopen daarmee uiteraard weer een stap in 
de oplossing van het probleem te zetten. Allen, van de kleinste kleuter tot de langste ouder, 
zeer veel dank om het leren mee mogelijk te houden. 

 

Afscheid 
Vorige maandagochtend overleed de vader van meester Tim. De ziekte drukte al even op het 

leven. Toch werden we allen - familie, vrienden en school - verrast. In het verdriet wensen we 

de familie niet alleen sterkte, straks vooral de weg naar het dankbaar koesteren van de mooie 

herinneringen om hem zo altijd dichtbij te laten zijn. 

  

 



Terug naar school 
Op 8 november zetten we de poort na de herfstvakantie wagenwijd open en hopen iedereen 

terug te zien. Noteer of herinner dat op 8 november een vergadering voor de leerkrachten 

gepland is en daardoor is er geen naschoolse opvang. 

Op 12 november is er wel school maar geen naschoolse opvang door Ferm. Ook om aan te 

denken. 

 

Herdenking 11 november 
In november staan we meer dan één keer stil. Die wijsheid en dat respect laat het vijfde 

leerjaar opnieuw een krans maken. Samen met meester Bart zullen een aantal leerlingen die 

krans tijdens de plechtigheid aan het monument van de gesneuvelden neerleggen. 

 

Boekenbeurs 
Nu het zelfs onmogelijk is om twee dagen vooruit te voorspellen, zijn twee weken een 

eeuwigheid. We laten op onze kalender bij 14 november de boekenbeurs staan. Graag willen 

we met Jeukiboek een schat aan boeken tonen. Dat er op veiligheid moet ingezet worden is 

duidelijk. Definitief nieuws over wat en hoe ontvangt u zeker na de herfstvakantie. 

 

Selfie-actie: maak een lees-foto en win 
Corona of niet, veel besmettingen of niet. De selfie-actie van het oudercomité gaat sowieso 

door! Laat de kinderen lezen met een "dier" of lees zelf voor rond het thema dieren, en 

maak een leuke foto. We geven een paar ideetjes: lezen uit een boek over dieren, verkleed 
als dier lezen, voorlezen aan je huisdier, voorlezen aan je knuffeldier. 

Stuur je foto voor 13/11 naar oc_desleutelbloem@hotmail.com. Win een prijs, als individu of 
als klas. 

 

Ithaka - Voilà, zei de vos 
Rekening houden met klas- of schoolbubbels, en met gezondheidsvoorschriften, doen we. 

We hopen zo in de loop van november toch enkele afspraken te mogen bewaren. 

Op 15 november droomt het vijfde en zesde leerjaar van de muzikale tocht naar Ithaka. 

Vertrekken is belangrijker dan aankomen, stelt Eline Kuppens in de aankondiging. Je mag er 

al eens over nadenken. De voorstelling kan je vervolgens verder op weg zetten.  

Op 22 november vinden de leerlingen van de derde kleuterklas de bevestiging dat de dieren 

nog altijd kunnen spreken. Voilà, zei de vos wordt een voorstelling waarvan het nieuws nog 

lang in de Fabeltjeskrant én hopelijk in de verhalen van de kleuters mag opduiken. 

De 5 euro toegangsgeld wordt voor beide klassen op de schoolrekening geplaatst.  


