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Beste ouders en leerlingen,
Het schooljaar is nu 2 maanden bezig.
Ondanks de coronamaatregelen hebben er verschillende klassen al leuke, leerrijke activiteiten beleefd.
★ Ons 6de leerjaar is een week op Ardennenklassen geweest
★ Er zijn klassen die op bezoek gingen naar de kinderboerderij, Kabouterberg, toneel,..
★ De digitale wolven zijn op bezoek geweest.

CODE ORANJE
Onze basisschool zal op donderdag 12 november maandag 16 november  volledig starten in
code oranje. Veel zal er voor onze school niet veranderen omdat we reeds de strengere
coronamaatregelen toepasten.
Spijtig genoeg mogen de uitstappen, het zwemmen en de meerdaagse uitstappen niet
doorgaan. We vinden dit zelf heel jammer maar de gezondheid en de veiligheid van onze kleuters en
leerlingen staat nu op de eerste plaats.
We durven vragen om uw kind zoveel mogelijk thuis te laten eten indien mogelijk.
Activiteiten in de school mogen nog wel georganiseerd worden.

RAPPORT Lagere school
Na de herfstvakantie zullen de rapporten uitgedeeld worden aan de leerlingen van de lagere school.
Deze zijn volledig vernieuwd en aangepast aan het nieuwe leerplan.
Omdat er in september oudervertelgesprekken werden georganiseerd, zal het oudercontact voor 1L 2L
3L 4L 5L eind december doorgaan. Voor de kleuters en 6L wordt u in november uitgenodigd om de
resultaten van uw kind te bespreken volgens de coronamaatregelen.

We wensen iedereen een deugddoende en gezonde herfstvakantie toe!
Vriendelijke groeten,
het Jomateam
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Start FLUO-actie! (elke morgen fluohesje aandoen!)
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oudercontact: richtlijnen o.w.v corona te volgen
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basisschool

Sinterklaasfeest

december
vrij 4 dec

di
do

HERFSTVAKANTIE: van ma 2/11 tot vrij 13/11
heel de school
Vrijaf

15 dec
17 dec

1L 2L 3L 4L 5L
Oudercontacten: richtlijnen o.w.v corona te volgen
1L 2L 3L 4L 5L
Oudercontacten: richtlijnen o.w.v corona te volgen
KERSTVAKANTIE: van ma 21/12 tot vrij 1/01

PRAKTISCHE PUNTEN

* Start FLUO-actie! (van de herfstvakantie tot de krokusvakantie)
Omdat we de verkeersveiligheid voor onze kinderen heel belangrijk vinden,
willen we graag ALLE kinderen tussen de herfst- en de krokusvakantie
in fluo naar school zien komen. Ook dit jaar doen we mee aan de
‘HELM OP FLUO TOP’-actie.
Hierbij spaart elk kind voor een gratis, leuke uitstap. Wie met de fiets
komt en een helm draagt kan 2 stickers per dag verdienen.

* Start school: om 8u30 → vroeger aanwezig MOET naar voorbewaking
We vragen opnieuw om de leerlingen niet te vroeg naar school te sturen wanneer
het niet de bedoeling is dat ze naar de voorbewaking gaan. De deuren / poorten
gaan open om 8u30 en 13U20. Leerlingen die vergezeld zijn door ouders wachten buiten.
08u30/13u20
begin school

*Om coronaproef te trakteren op school worden enkel verpakte koeken, fruit, yoghurt,
cake… toegelaten (NIET verpakt snoepgoed kan niet)
Uiteraard hoeven jullie niets mee te geven, ook zonder traktatie worden onze kinderen
gevierd

Bedankt
Uniform
Bedankt aan alle ouders die de richtlijnen van het uniform steeds goed opvolgen.
Schrijf steeds de naam van uw kind in het etiket. De school is niet verantwoordelijk indien
uw kind een kledingstuk verliest.
Jeans en zwarte kledij is geen uniform.

WIST JE DAT
●

De bib van Antwerpen is met onze school een pilootproject gestart: het oprichten van een
schoolbib. Er werden 1200 boeken aan onze school geleverd die onze leerlingen en kleuters
mogen lezen. Het is de bedoeling dat de leerlingen zoveel mogelijk plezier beleven aan het lezen
van boeken.
De leerlingen mochten zelf een naam kiezen voor onze nieuwe schoolbib. Er waren veel
inzendingen. DE BOEKENTRAP is de naam van onze schoolbib.

