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We wensen jullie allen een fijne  

vakantie toe!  

Geniet met je gezin en hou het 

veilig! 

 

Team ‘t Krekeltje 

 

Volg al onze avonturen op….  

NIEUWE WEBSITE!!!! 

www.hetkrekeltje.be 
#basisschoolKrekeltje 

COVID19: code oranje 

 

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 

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 

Na de kerstvakantie blijven wij in code oranje.  

Dit wil zeggen dat de maatregelen behouden blijven. 

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

Gelieve de looprichtingen te volgen, voldoende afstand te houden en  

een mondmasker op te zetten! 



Onze school ‘t Krekeltje is een omarmende plek 

In de herfstvakantie zijn er nieuwe speeltuigen  

geplaatst! 

Plezier voor klein en 

groot! 

 

In  onze school ‘t Krekeltje werken we persoonlijk en op niveau 

Kennen jullie Omaar de  

rekentovenaar?? 

Hij helpt ons leren rekenen. 

Dit vinden wij zo leuk! :)  

De jongste kleuters maakten  

pepernotenklei. 

Gaan we dit ook thuis maken? 



Coderen, ijsbergrekenen, gedichten maken,… Onze leren-

den gaan dagelijks heel creatief aan de slag. 

Onze school ‘t Krekeltje belooft een toekomst voor elke lerende 

Onze  kleuters experimenteerden met schaduwen.  

Wat een mooie creaties! 

Onze school ‘t Krekeltje is een samenwerkende motor 



FLUODAG!!! 

Noteer volgende data reeds in jullie agenda:  

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 

FLUO ROCKS!!!! 


