Merchtem, 1 oktober 2020
Beste ouders,
De eerste maand is voorbij. Iedereen is goed gestart. Er zijn al verschillende activiteiten geweest
tijdens deze maand. De vriendschapsdag was een succes, de strapdag was fantastisch met heel
wat fluo-kleurtjes en het loopparcours (alternatief van de scholencross) was een heel tof sportief
moment. Er wordt voor elkaar gesupporterd en deze aanmoedigingen zijn toch wel heel belangrijk.
De sfeer zat er echt in. Er is tijdens deze maand heel wat gezongen en gedanst
(in openlucht
natuurlijk).
Ook het oudercomité heeft een goede start genomen. Op het einde van vorig schooljaar hebben we
afscheid genomen van verschillende mensen binnen ons oudercomité. Elk jaar schuiven de kinderen
door naar de volgende klas tot er ineens de stap naar het secundaire onderwijs is en we afscheid
moeten nemen van kinderen maar ook hun ouders die we eigenlijk al heel lang kennen binnen ons
oudercomité. Tot deze groep behoort ook onze vorige voorzitter Anneke Vandenbroecke. Zij is
heel wat jaren actief geweest binnen ons oudercomité en SAMEN met een fantastische ploeg
ouders en de leerkrachten vormden we een goed TEAM.
Na een stemming binnen het oudercomité heeft Anneke de fakkel doorgegeven aan Kristof
Verbeyst. Er zijn ook enkele nieuwe leden in het dagelijks bestuur. Hier zijn enkel verschuivingen
gebeurd en de taken zijn opnieuw verdeeld. De goesting is er zeker en iedereen bruist van
energie …. Dit hebben jullie zeker al wel gemerkt aan de filmpjes van het oudercomité. Hebben
jullie ze al gespot via facebook of ons gimme-platform.
De eerste vergadering van het oudercomité is reeds achter de rug. Kristof heeft de werking aan
de nieuwe leden uitgelegd. Heb je de eerste vergadering van het oudercomité gemist? Ben je
nieuwsgierig? Geen probleem. Je kan nog steeds aansluiten.
Geef maar gerust een seintje aan de juf of de meester van de klas en zij geven de nodige info mee.
DE STRAPDAG (18 september)
Alle kleuters en kinderen van de lagere school hebben op deze dag hun
best gedaan. Bent u ook naar school komen stappen of trappen met uw
zoon of dochter? De bedoeling was dat alle auto’s aan de kant gingen zodat
er veel meer ruimte was voor kinderen.
De werken aan het dak zijn goed verlopen.
De isolatie van het oude dak (maar ook het
onkruid
) is volledig verwijderd. Alles is
opnieuw geïsoleerd zodat het dak volledig klaar is
om zonnepanelen te plaatsen. Op deze manier
proberen we met de school bij te dragen aan een
groener klimaat.

JAARTHEMA: OMG! VERRASSEND VREUGDEVOL!
OKTOBER = KIJK OMHOOG
Schooljaar 2020-2021 is een kleurrijk jaar. Elke klas krijgt
een eigen kleur. Vorige maand was het de kleur PAARS en
het 4de leerjaar A heeft dit heel mooi gedaan:
- de paarse vlag hangt omhoog op de speelplaats,
- het speciaal ontworpen bord door het vierde leerjaar
staat centraal op de speelplaats.
- de jarigen van de maand september staan samen op de
foto. Ze hebben een achtergrond en typische voorwerpen
gekozen voor deze maand.
Deze verjaardagsfoto kunnen jullie bewonderen (tijdens het oudercontact) in de gang op onze grote
taart (aanplakbord) want alles krijgt meer kleur. Samen vormen we een mooie gekleurde ketting.
Iedereen hoort erbij.
Het tweede leerjaar A heeft de kleur BLAUW gekregen.
De kinderen en leerkrachten die jarig zijn in oktober staan deze maand
speciaal in de spotlights.
OKTOBER = BLAUW
- de kleur van kalmte en rust
- de kleur van eerlijk en trouw
- de kleur van hemel en zee
- blauw brengt verwondering mee

Tussen herfst-en krokusvakantie gaan we ‘FLITSEN’
Flits is de wintercampagne van het Octopusplan waarmee
scholen in de donkere periode ouders en leerlingen
aanmoedigen om te voet of met de fiets naar school
te gaan.
Want zich actief verplaatsen is gezond,
milieuvriendelijk, beter voor het klimaat, goedkoop en
draagt bij tot een veilige schoolomgeving.
Kinderen vinden het in de winter ook leuk om te strappen. Op die manier zitten ze fris en monter in
de klas. Daarnaast gaat er ook aandacht naar zichtbaarheid zoals fietsverlichting en
fluomateriaal.
De wintercampagne van het Octopusplan start op maandag 8 november en loopt tot aan de
krokusvakantie op vrijdag 12 februari 2021.
Leerlingen kunnen vier stickerdelen op hun flitskaart verdienen via controleacties en
schoolopdrachten.
De leerlingen sparen niet individueel maar op schoolniveau. Zodra er tegen de krokusvakantie 4

stickers zijn bedeeld, kunnen de leerlingen meedoen aan de Flitswedstrijd. Ook scholen kunnen
prijzen winnen als ze een toffe flitsfoto posten.
Nog enkele interessante weetjes:
❖ Wie 10 jaar wordt, krijgt voor zijn/haar verjaardag van juf Sandra 5 minuten extra
speeltijd en we spelen dan 5 min langer met de hele school.
❖ Bij mooi weer gebruiken wij onze volledige speelplaats. De kinderen kunnen dan spelen in de
groene zone, aan het klimparcours waar houtschors ligt, alsook op de betonnen speelplaats.
❖ Tijdens de middag eten de kinderen van de lagere school in de klas. De kleuters en de
kinderen die warme maaltijden eten, zitten in de zaal. Op deze manier vermijden we te
grote groepen kinderen bij elkaar. De kinderen zitten per klas aan de tafels om de bubbels
toch zo veel mogelijk te respecteren binnen de schoolmuren.
❖ De rijen zijn terug gestart.
Er worden 3 rijen georganiseerd. De kinderen die moeten oversteken worden door de
begeleidende leerkracht via het zebrapad overgezet.
- rij richting kruispunt Stoofstraat / Brusselsesteenweg (oversteekplaats)
- rij richting kruispunt Kalkovenlaan (oversteekplaats)
- rij richting kruispunt Miergemstraat (oversteekplaats)
Kinderen die in de buurt wonen en die alleen naar huis gaan, raden we aan om gebruik te
maken van de rij. We bieden dit aan om je kind op een veilige manier te begeleiden richting
thuis.
Opmerking:
Vanaf dit schooljaar vertrekken de leerlingen die alleen naar huis gaan nadat de rijen en de
andere leerlingen zijn opgehaald.
We hebben de beslissing genomen dat enkel kinderen van de lagere school met de rij mee
mogen. De kleuters moeten worden opgehaald.
❖ De leerlingenraad is vrijdag van start gegaan. Er waren heel wat nieuwe ideeën. Iedereen
denkt mee om zowel binnen als buiten de school alles goed te laten verlopen.
❖ Sparen jullie met ons mee?
Onze ‘Bebatspaarton’ staat in de gang (ingang kleuters). Bebat ontwikkelde
een spaarprogramma speciaal voor scholen: voor elke ingezamelde kilogram
aan gebruikte batterijen krijgt je als school 1 punt. Die gespaarde punten
kan je dan op MyBebat.be inruilen voor o.a. sportmateriaal of filmtickets.
❖ De oudercontacten van de maand oktober gaan door, maar we zullen dit op een andere
manier organiseren. We zullen hiervoor goed afgebakende momenten en meer dagen
voorzien. Wanneer we u verwachten en hoe we dit zullen organiseren, hoor je nog via een
aparte brief.
De oudercontacten van de kleuters gaan door tijdens de week van 19 oktober en de
oudercontacten voor de lagere school tijdens de week van 26 oktober.

Dank jullie wel voor jullie begrip en medewerking om alles zo veilig mogelijk te laten
verlopen.
❖ Verloren voorwerpen worden tijdens de oudercontacten op tafels uitgestald. Gelieve die
avond de verloren voorwerpen te belijken.
Toch wil ik een oproep doen om de kleren van uw kind te naamtekenen. Kinderen herkennen
niet altijd hun eigen kleding.
❖ Er zijn nog heel wat schoolfacturen die nog niet betaald zijn. Mag ik jullie er aan
herinneren dat de factuur binnen de veertien dagen betaald moet worden. Gelieve deze
vervaldatum te respecteren. Heel wat ouders betalen pas op het einde van de tweede maand.
Dit is niet de bedoeling.
❖ Bericht van de bibliotheek Merchtem
Maak van leren lezen een succesverhaal! Vorming voor ouders van beginnende lezertjes
Wanneer:
donderdag 22 oktober 2020 van 20u tot 21.30u
Waar:
bibliotheek Merchtem, Dendermondestraat 31, 1785 Merchtem
Voor wie:
ouders van kinderen in het eerste en tweede leerjaar
Door wie:
Stefan Bosmans, jeugdbibliothecaris, gewezen lees-leerkracht en
vader van twee jonge lezertjes
Inkom:
gratis, beperkt aantal deelnemers,
VERPLICHT AANMELDEN: bib@merchtem.be of 052/37.31.40 of aan de balie. Normaal gaat
deze activiteit door. Indien de vorming zou geannuleerd worden vanwege stijgende coronacijfers
laten we dit zo snel mogelijk aan de deelnemers en via onze website weten.

Noteer alvast:
Sportklassen 5 leerjaar van maandag 18 t.e.m. vrijdag 22 januari ‘21
Zeeklassen 1ste en 2de leerjaar van woensdag 2 t.e.m. 4 juni ’21
de

Juf Sandra en het Sint-Donatusteam

