
NIEUWSBRIEF Oktober 2020 

Beste ouder(s), 

 

We zijn zo blij dat we met alle kinderen het 

schooljaar zijn gestart. Zo blij om alle lachende 

gezichten terug te zien, want we hebben jullie zo 

hard gemist.  

Er werd heel hard gewerkt in alle klassen en met 

trots kunnen jullie al dat harde werk bewonderen 

in deze nieuwsbrief. 

 

Volg al onze avonturen op….  

Website 

www.hetkrekeltje.be 

#basisschoolKrekeltje 

COVID19: Van code geel naar code oranje 

 

We wensen jullie allen een fijne  

vakantie toe! 

IN 

K2K3 om 8.40u langs kleuterpoort 

P1K1 om 8.50u langs kleuterpoort 

 

L56 om 8.35u langs blauwe poort 

L12 om 8.35u langs rode poort 

L34 om 8.45u langs blauwe poort 

Na de herfstvakantie starten wij in code oranje.  

Dit wil zeggen dat er nieuwe maatregelen ingaan. 

Kijk goed in onderstaande tabel wanneer jouw kind naar school komt en naar huis gaat. 

https://boomcentrum-rvl.smartschool.be 

UIT 

K2K3 om 15.20u langs kleuterpoort, woe 12.10u  

P1K1 om 15.10u langs kleuterpoort, woe 12.20u 

  

L56 om 15.15u langs blauwe poort, woe 12.15u 

L12 om 15.15u langs rode poort, woe 12.15u 

L34 om 15.25u langs blauwe poort, woe 12.25u 



MOS: We maken een snoeptuin! 

De eerste bessenstruiken en fruitbomen  
werden geplant door de leerlingen van De Oase.  
We kunnen haast niet wachten om te proeven 

van al dat lekkers! 

 

Wij worden TOP-architecten! 

Onze oudste kleuters bouwen heel graag.  
Sommige gingen aan de slag met een plan 

terwijl anderen hun eigen creativiteit  
gebruikten! 

Wat een mooie creaties! 



Coderen, programmeren,…  

Dit heeft voor ons geen geheimen meer.  

Met veel enthousiasme gingen de lerenden van het  

Fladderbos aan de slag! 

Codewave unplugged! 

Wij worden MEGA rekenkampioenen! 

Kennen jullie ‘ijsbergrekenen’? Wij wel!  

De lerenden van de Krekeltuin oefenen op verschillende 

uitdagende manieren het rekenen in.  

Wij worden MEGA rekenkampioenen!  



Onze jongste kleuters glijden  tijdens de turnles graag van een glijbaan , 

dus maakten ze  samen met juf Isabelle een grote. Kijken jullie mee? 

Samenwerken is fijn! 

Ook onze grootste lerenden vinden het leuk om te bouwen. Tijdens de turnles maakten ze 

samen met juf Sabrina piramides. Wat een stoere kids! 



Contactgegevens brugfiguur Inya Verreet 

Noteer volgende data reeds in jullie agenda:  

Herfstvakantie: 02/11/2020 t.e.m. 11/11/2020 

Wapenstilstand: 11/11/2020 

Rapport 1: 11/12/2020 

Oudercontact: 14/12 en 15/12/2020 

Kerstvakantie: 21/12/2020 t.e.m. 03/01/2021 

Pedagogische studiedag: 20/01/2021 

Filmfest + kleuterdisco: 05/02/2021 

Krokusvakantie: 15/02/2021 t.e.m. 21/02/2021 

Rapport 2: 26/03/2021 

Paasvakantie: 05/04/2021 t.e.m. 18/04/2021 

Pedagogische studiedag: 28/04/2021 

Hemelvaart: 13/05/2021 t.e.m. 16/05/2021 

Schoolfeest: 19/06/2021 

Oudercontact 3: 28/06/2021 

Afscheid K3: 24/06/2020 

Afscheid L6: 28/06/2021 

Rapport 3: 30/06/2021 

Laatste halve schooldag: 30/06/2021 


