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Nieuwsbrief De Schakel 
___________________________________________________________________________________________ 

 

1. Helm Op Fluo Top 
Tussen de herfstvakantie en de krokusvakantie doet onze school mee aan de actie “Helm Op 

Fluo Top”. Deze actie wil kinderen overtuigen om ook tijdens de donkere maanden naar 

school te stappen en fietsen en om dat goed zichtbaar en goed beschermd te doen. 

Concreet wil dit zeggen dat kinderen zoveel mogelijk aangespoord worden om een fietshelm 

en fluovest te dragen wanneer ze als fietser naar school komen. En dat de andere kinderen 

een fluovest dragen en zich veilig begeven in het verkeer. Per dag dat de kinderen dit correct 

doen, krijgen ze een sticker op een spaarkaart. 

Met die spaarkaart kunnen ze sparen voor verschillende beloningen. Halen ze 50 stickers 

dan krijgen ze gratis toegang tot de ZOO of Planckendael.  

Wanneer de kinderen hun 50 stickers bereikt hebben, sparen ze verder op een klasposter. 

Daarmee kan de klas nog deelnemen aan een wedstrijd voor extra klasprijzen. We hopen dat 

alle kinderen een volle kaart kunnen behalen. 

 

 

 

2. Wapenstilstand: 11 november 2022 
Naast de blijvende oorlogs-eeuw-herdenkingen is stilstaan bij vrede ook erg aan te raden : 

hoe kostbaar, hoe broos, hoe snel vergeten en gewoon bevonden. Een gedachte om het hele 

jaar door in ons mee te dragen. 

Die dag kan iedereen nog altijd een stap extra zetten door de actie 11.11.11 te steunen voor 

een rechtvaardigere wereld. Immers : geen vrede zonder rechtvaardigheid. 

Dit schooljaar gaat de viering door in Sint-lenaarts en zal ons vijfde leerjaar iets maken 

binnen het thema voor deze viering.  

 

3. Pinda – allergie in de kleuterschool 
Omdat er een kleuter op onze school zit die een levensbedreigende pinda-allergie heeft, 

willen we vragen om uw kind echt geen pindakaas of pasta of koeken met pindanoten mee 

te geven. Onder het motto liever voorkomen, dan genezen. 

 

 

 



 

 

Gemeentelijke Basisscholen Brecht 

21 oktober 2022 

    
 

 
 

4. Verloren voorwerpen 

Graag willen we nogmaals vragen om zeker sjaals, mutsen en handschoenen  te voorzien van 

een naam. Verloren voorwerpen van de lagere school kan u in het inkomhalletje terug vinden. 

 

5. Digitale “wolven”? 

Op 25 en 27 oktober komen de digitale wolven opnieuw aan elke klas van K3 t.e.m. L6 twee 

uur les geven rond programmeren voor kinderen. Onze kinderen kijken alvast uit naar deze 

super leuke ervaring!  

 

 

 

 

 

6. Nieuws vanuit het oudercomité  
Wauw, wat een grote opkomst tijdens de eerste vergadering van het oudercomité. Er zijn 

momenteel 14 ouders die zich willen inzetten voor de school. Een warme DANKJEWEL! 

Hierdoor kunnen we activiteiten sponsoren voor de kinderen van De Schakel.  

Dit schooljaar voorzien we vanuit het budget van het oudercomité volgende gratis activiteiten 

voor de kinderen: 

- Het gratis fruit op woensdag. Waarvoor we een aantal ouders hebben die zich 
wekelijks bezig houden met het wassen, snijden en verdelen van het fruit. Merci ! 

- De terugbetaling van de activiteit van de digitale wolven: zie tekstje hierboven. 
- … 

Meer info van het oudercomité volgt. 
 

7. Zwerfvuil rapen 
Ook dit schooljaar willen we opnieuw dat onze schoolomgeving en speelplaats proper blijft 

Maandelijks zullen er kinderen van de school in de omgeving van de school zwerfvuil gaan 

rapen. Dit gebeurt op een veilige manier. We krijgen hiervoor de nodige materialen van de 

gemeente ter beschikking. 

 

8. Grootouderfeest 

Het grootouderfeest voor de grootouders van de kleuters gaat door op donderdag 9 en 

vrijdag 10 februari 2023. Uiteraard is dit wel afhankelijk van de coronamaatregelen op dat 

moment. 

Zet dit zeker in jullie agenda. Wij kijken er alvast naar uit. 
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9. Oproep vanuit de kleuterschool 
Wie kan ons helpen? We zijn op zoek naar joggingsbroeken maat 92 tem 116 die we kunnen 

gebruiken als reservekledij voor onze jongste kleuters. Deze mag u dan aan één van de 

kleuterjuffen bezorgen of aan uw kind in de lagere school meegeven. Alvast bedankt. 

 

10. Blindengeleiden hond: dopjes inzamelen 
In november komen er mensen met hun blindengeleide hond op bezoek om vragen van de 

kinderen te beantwoorden en om hen aan te zetten om mee te doen aan de 

dopjesinzamelactie waar we als school aan meedoen. 

Door dopjes in te zamelen, kan het Belgisch Centrum voor Geleidehonden nadien deze 

plastic dopjes verkopen per kilo om zo financieel bij te dragen aan de aankoop en 

begeleiding van een puppy. 

Voor de volledig opleiding hebben ze 83 333 kg dopjes nodig. Het zou fijn zijn als we op deze 

manier een klein steentje kunnen bijdragen.  

Gelieve de dopjes proper en in een zakje mee te geven met uw kind. We verzamelen deze in 

een grote ton op school. 

Bedankt alvast ! 

 

 

 

 

 

11. Schoolfeest: zaterdag 13 mei 2023! 

Met veel enthousiasme delen we onze datum van het schoolfeest mee. Deze gaat door op 

zaterdag 13 mei 2023 dus zet deze alvast zeker in jullie agenda. Meer info ontvangen jullie 

later. 

 

12. Corona voorlopig code groen maar … 
Voorlopig bevinden we ons nog steeds in code ‘groen’ maar toch blijven we graag alert. 

Volgend uitgangspunt is van toepassing: wie zich ziek voelt, blijft thuis. 

Voor uitstappen en bezoeken van externen houden we ons aan de regels van de 

samenleving. 
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13. Belangrijke data in november en december 

24 okt Rapport L1-2-3 

25 okt Digitale wolven op school 

26 okt L1: oudercontacten 

27 okt Digitale wolven op school 
Kijkdag K0/1 in de VM 

28 okt GEEN school: pedagogische studiedag 

 Herfstvakantie: 29 oktober 2022 t.e.m. 6 november 2022 

7 nov Voorstelling auteur Liesbeth Slegers K2/K3 
GEEN nabewaking: de school sluit om 15.30u 

8 nov K2/ K3: oudercontacten 

9 nov K2/ K3: oudercontacten 

10 nov Zwemmen voor L1-2-3/ L4 en L5: bomen planten met de gemeente 

11 nov GEEN school: wapenstilstand 

14 nov Bibbezoek 

17 nov Zwemmen voor L1-2-3 

21 nov bibbezoek 

24 nov Zwemmen voor L1-2-3 

28 nov Kronkeldiedoe L1 VM 

1 dec Zwemmen voor L1-2-3 

2 dec Sint op school 

8 dec  Zwemmen voor L1-2-3 
GEEN nabewaking: de school sluit om 15.30u 

12 dec Bibbezoek 

13 dec Oudercontacten K0/K1 

15 dec Zwemmen voor L1-2-3 
Oudercontacten K0/K1 

19 dec Bibbezoek 
Rapport lagere school 

21 dec Oudercontacten lagere school 

22 dec Zwemmen voor L1-2-3 
Kijkdag kleuters 

 Kerstvakantie van 24 december 2022 t.e.m. 8 januari 2023 

9 jan GEEN nabewaking: de school sluit om 15.30u 

 

Kerst knutselen kan weer doorgaan onder voorbehoud van de coronamaatregelen op dat 

moment. We houden jullie op de hoogte. 


