PPP
1. PANNENKOEKENACTIE vanaf vrijdag 8 oktober
In oktober houden we opnieuw onze jaarlijkse pannenkoekenactie. Met de opbrengst realiseerden we de
voorbije jaren al heel wat aankopen voor alle klassen : touchscreenborden, tv-schermen, picknicktafels,
spelmateriaal,… We hopen ook dit jaar opnieuw vele honderden kilo’s te verkopen.
De pannenkoekenverkoop start dit jaar op vrijdag 8 okt. en bestellen kan tot de herfstvakantie.
We organiseren het ophalen van de pannenkoeken op donderdag 25 november vanaf 15 u.
Met de opbrengst willen we dit realiseren: nieuwe kleuterfietsen voor PimPamPoen!
U krijgt binnenkort alle info.
Met DANK alvast voor jullie steun ! Met de winst maken we vele kinderen gelukkig!

2. ONTBIJTBOXEN OP 24 OKTOBER

ONTBIJTBOXEN OP ZONDAG 24 OKTOBER
Duid alvast met stip in jullie agenda aan. Op zondagochtend 24 oktober kunnen jullie een ontbijtbox
afhalen op school. Ideaal om gezellig thuis te ontbijten. Inschrijven kan binnenkort.
FINANCIËLE STEUN
Koop je iets online?
Vergeet dan niet via https://www.trooper.be/ouderraadbck
naar je favoriete webshop te gaan !
Zo krijgt de ouderraad een kleine commissie van die webshop
op je aankoop.
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3. STARTVIERING
De startviering met de 3 afdelingen samen verliep gezellig. We genoten van een instrumentale en muzikale
opvoering, van toneel en dans, van een gouden tip (maak geen ruzie, maar vriendschap) en van een
beginnend afscheid van onze directeur, meneer Kris. Onze directeur kreeg van alle klassen een
vriendschapsbandje zodat hij ons na dit schooljaar nooit zal vergeten.

4. VIP-DAGEN voor nieuwe peuters
Ouders van toekomstige nieuwe peuters zijn welkom op een kom- en kijkmoment.
U krijgt alle praktische info over ‘de eerste keer naar school’.
Dit gaat door op vrijdag 22 oktober van 9 uur tot 10 uur in onze peuterklas ‘de driehoek’. De ouders met
peuters die instappen na de herfstvakantie zijn welkom.
De andere kom- en kijkmomenten zijn:
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5. SCHOOLFOTOGRAAF OP BEZOEK : Dinsdag 12 oktober
Op dinsdag 12 oktober komt de schoolfotograaf KLASFOTO’s en INDIVIDUELE FOTO’s nemen. Deze mooie
herinnering kunt u nadien aankopen.

6. CORONA-NIEUWS
De minister van onderwijs besliste intussen om de strenge coronamaatregelen vanaf 1 oktober wat te versoepelen.
Zo vervalt de mondmaskerplicht op ons schoolterrein (dit is dus niet langer verplicht voor volwassenen). We vragen
wel met aandrang om de afstandsregels zoveel als mogelijk te respecteren, zeker wanneer u binnen in het gebouw
komt (bij de zachte landing bijvoorbeeld).
Klassen zullen ook veel minder snel in quarantaine gezet worden als er toch een besmetting optreedt. Voor
leerlingen jonger dan 12 jaar (inclusief kleuters) gelden vanaf 27 september deze regels voor testing en
quarantaine:
 Bij een hoogrisicocontact op school moeten ze een (kindvriendelijke) PCR-test afleggen op dag 1 en dag 7.

Als het resultaat op dag 1 negatief is, hoeven zij niet meer in quarantaine te blijven.
 Bij 2 of meer besmettingen binnen een periode van 1 week in een klas — en waarbij de besmetting

hoogstwaarschijnlijk ín de klas heeft plaatsgevonden — wordt de volledige groep beschouwd als
hoogrisicocontact (clusterbesmetting). De groep wordt getest op dag 1 en dag 7. Bij een negatief
testresultaat op dag 1, mogen de leerlingen in kwestie meteen uit quarantaine.

7. LUIZEN OP SCHOOL
We streven naar een luizenvrije school. Daarom vragen we jullie medewerking :
- Indien u luizen of neten vaststelt bij uw kind vragen we dit onmiddellijk te melden aan de klasleerkracht.
- De klasleerkracht verwittigt d.m.v. een brief alle ouders van de klas.
- Gelieve dan onmiddellijk te behandelen en elke dag te controleren.
- Gelieve ons op de hoogte te houden indien, na een periode, de besmetting opnieuw vastgesteld wordt.
- Indien nodig controleren wij een hele klas of wordt het CLB ingeschakeld.
Indien we met ieder het probleem aanpakken, zal dit ongetwijfeld effect hebben !
Zie ook www.klasse.be/luizen-uitroeien-in-8-stappen
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8. DATA OKTOBER - NOVEMBER
Alle data, activiteiten,… vindt u ook steeds op de website bij ‘schoolkalender’
http://www.basisschoolchristuskoning.be/site/index.php/kalender.html

Datum
VR 01/10/2021
MA 04/10/2021
VR 8/10/2021
ZO 10/10/2021 * 10u30
DI 12/10/2021
WOE 13/10 tem VR 15/10/2021
VR 22/10/2021 * 9u-10u
ZO 24/10/2021
VR 29/10/2021
ZA 30/10 t.e.m. ZO 07/11/2021
MA 08/11/2021
DO 11/11/2021
VR 11/11/2021
WOE 24/11/2021
DO 25/11/2021 – vanaf 15 u

Voor wie
Iedereen
Iedereen
Iedereen
Iedereen
L6
Nieuwe peuters
Iedereen
Iedereen
Iedereen
Nieuwe peuters
Iedereen
Iedereen
Ouders peuters
Iedereen

Wat
Vrije dag – pedagog. studiedag
Facultatieve vrije dag
Start pannenkoekenverkoop
Vormsel in Kerk Christus-Koning
Schoolfotografie
3-daagse Westouter
Kom- & kijkmoment (peuters die instappen 8/11)
Ontbijtboxen ouderraad
Laatste dag pannenkoekenverkoop !!
Herfstvakantie
We verwelkomen de nieuwe peuters
Vrije dag – Wapenstilstand
Vrije dag – Facultatieve vrije dag
Info-avond voor ouders van peuters
Ophalen pannenkoeken!
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