
 

Nieuwsbrief 01.12.2020 

Beste ouders,  

De kerstboom werd in veel gezinnen heel wat vroeger uit de kast gehaald dan andere jaren en we 

zien al heel wat kerstversieringen als we langs de huizen voorbijrijden.  

We kunnen met zijn allen de gezelligheid van de feestdagen goed gebruiken, al zal het vieren in een 

heel beperkte groep toch wel een grote inspanning vergen voor de meesten onder ons. We zullen 

er het beste van moeten maken en hopen dat we volgend jaar weer optimaal kunnen genieten van 

de gezelligheid van de eindejaarsperiode.  

Ook op schoolgebied is het voortdurend aanpassen aan de nieuwe situatie. Gelukkig kunnen we, 

toch al ruim twee weken na de verlengde herfstvakantie, grotendeels de gewone schoolwerking 

aanhouden.  

Rapporten en oudercontact :  

Door het verlengen van de herfstvakantie zien we ons genoodzaakt de herhalings- en toetsenweek 

een weekje op te schuiven naar de laatste twee weken voor de wintervakantie. Daardoor zal het 

rapport en het oudercontact verschoven worden naar donderdag 7 januari 2021. Dit zal ook deze 

keer bij voorkeur digitaal gebeuren. 

Sinterklaas :  

De Sint komt dit schooljaar toch op bezoek in onze school, al zal zijn bezoek coronaproof verlopen. 

We willen de kinderen het bezoek van de grote kindervriend zeker niet onthouden, maar gezien zijn 

hoge ouderdom willen we het veilig houden, zodat ook zijn bezoekjes aan de vele andere kinderen 

geen gevaar lopen. 

Zwemmen :  

Vanaf vrijdag 11 december kan er opnieuw gezwommen worden. We starten opnieuw op met het 

2de, 3de , 5de en 6de leerjaar. 



MOS 

Het tweede leerjaar ruimde na de herfstvakantie, in het kader van mooimakers, het schooldomein 

op. Zwerfvuil blijft ook op het schooldomein een probleem. Het open schooldomein maakt dit 

moeilijk te beheersen. 

 

           
 

Agenda 
 
Vrijdag 4 december (namiddag) :  
Bezoek van Sinterklaas 
 
Van maandag 7 tot en met vrijdag 18 december 2020 : 
Herhalings- en toetsenweken 
 
Van maandag 21 december tot en met zondag 4 januari 2021 :  
Wintervakantie 
 
Donderdag  7 januari 2021 :  
Decemberrapport en oudercontact 
 

Woensdag 27 januari 2021 :  
Pedagogische studiedag : er is die dag geen school en geen opvang 

  

 

 



Schoolmenu 
 

 Dinsdag 1 december 2020 

Soep: tomaatgroentesoep 

Vlees, vis en omelet: 

Thaise kip curry 

- Vegetarisch : 

vegetarische Thaise curry 

- Zonder varkensvlees : 

Thaise kip curry 

Zetmeelproducten: rijst 

 

Donderdag 3 december 2020 

Soep: preisoep 

Vlees, vis en omelet: 

Hongaarse goulash 

- Vegetarisch : 

vegetarische Hongaarse 

goulash 

- Zonder varkensvlees : 

goulash van kip 

Zetmeelproducten: frieten 

 

Vrijdag 4 december 2020 

Soep: bloemkoolsoep 

Groente : wortelen 

gestoofd 

Vlees, vis en omelet: 

schartongrol 

- Vegetarisch : 

Provençaalse soja schijf 

met vegetarische saus 

- Zonder varkensvlees : 

schartongrol 

Zetmeelproducten: 

natuuraardappelen 

Saus : Duglérésaus 

 Maandag 7 december 2020 

Soep: broccolisoep 

Groente : rode kool met 

appel 

Vlees, vis en omelet: 

gevogelte braadworst 

- Vegetarisch : 

vegetarische taco met 

sojasaus 

- Zonder varkensvlees : 

gevogelte braadworst 

Zetmeelproducten: 

natuuraardappelen 

Saus : vleesjus 

 

Dinsdag  8 december 2020 

Soep: seldersoep 

Vlees, vis en omelet: 

macaroni met kaassaus 

met ham en broccoli 

- Vegetarisch : macaroni 

met kaassaus met tofu en 

broccoli 

- Zonder varkensvlees : 

macaroni met kaassaus 

met ham en broccoli 

 

 

Donderdag 10 december 2020 

Soep: wortelsoep 

Vlees, vis en omelet: 

balletjes in tomatensaus 

met paprika 

- Vegetarisch : 

vegetarische balletjes in 

tomatensaus met paprika 

- Zonder varkensvlees : 

balletjes in tomatensaus 

met paprika 

Zetmeelproducten: frieten 

Vrijdag 11 december 2020 

Soep: courgettesoep 

Groente : rode kool met 

appel 

Vlees, vis en omelet: kalfs 

blinde vink 

- Vegetarisch : Oriëntaalse 

kefta met roomsaus curry 

veg 

- Zonder varkensvlees : 

gevogelte blinde vink 

Zetmeelproducten: 

stamppot van 

wintergroenten 

Saus : vleesjus 

 Maandag 14 december 2020 

Soep: preisoep 

Vlees, vis en omelet: 

spaghetti bolognaise 

- Vegetarisch : 

vegetarische spaghetti  

- Zonder varkensvlees : 

vegetarische spaghetti  

Garnituur : gemalen kaas 

Dinsdag 15 december 2020 

Soep: pompoensoep  

Groente : 

princessenboontjes 

Vlees, vis en omelet: 

varkens braadworst 

- Vegetarisch : 

gepaneerde emmenthal 

spinazie schijf met soja 

tuinkruidensaus 

- Zonder varkensvlees : 

Donderdag 17 december 2020 

Soep: sterretjessoep  

Groente : appelmoes 

Vlees, vis en omelet: 

kalkoenlapje 

- Vegetarisch : veg. 

emmenthal nuggets met 

roomsaus 

- Zonder varkensvlees : 

kalkoenlapje 

Vrijdag 18 december 2020 

Soep : kervelsoep 

Vlees, vis en omelet: 

ovenschotel van gehakt 

en wortel 

- Vegetarisch : 

vegetarische ovenschotel 

- Zonder varkensvlees : 

vegetarische ovenschotel 

 



gevogelte chipolata 

Zetmeelproducten: 

natuuraardappelen 

Saus : vleesjus 

Zetmeelproducten : 

denneappeltjes 

Saus : roomsaus 

Maandag 22 december 2020 

Wintervakantie 

Dinsdag 23 december 2020 

Wintervakantie 

Donderdag 25 december 2020 

Wintervakantie 

 

Vrijdag 26 december 2020 

Wintervakantie 

Maandag 29 december 2020 

Wintervakantie 

Dinsdag 30 december 2020 

Wintervakantie 

 Donderdag 1 januari 2021 

Wintervakantie 

Vrijdag 2 januari 2021 

Wintervakantie 

 


