
 

 

Nieuwsbrief 30.09.2020 

Beste ouders,  

 

Oktober staat al voor de deur, de eerste maand van het nieuwe schooljaar is alweer voorbij. 

Gelukkig bleven we tot nog toe gespaard van besmettingen van het coronavirus, de maatregelen 

die we hieromtrent nemen blijken hun effect te hebben. Met de komende herfstmaanden in het 

vooruitzicht blijven we deze in ieder geval nog even aanhouden.  

 

We merken dat de lockdown van vorig schooljaar zeker een negatieve invloed heeft op de 

resultaten van onze leerlingen. We doen er dan ook alles aan om onze leerlingen gezond te houden 

zodat ze maximaal naar school kunnen blijven komen.  

Keerzijde aan de medaille is dat er hierdoor ook geen activiteiten met ouders en externen kunnen 

plaatsvinden. Ook de meerdaagse uitstappen werden afgelast en de eendaagse uitstappen worden 

sterk beperkt om onze leerlingen en leerkrachten zoveel mogelijk binnen hun contactbubbels te 

kunnen houden. 

Aan de hand van genormeerde toetsen hebben we in kaart gebracht waar veel kinderen van de 

verschillende klassen nog problemen mee hebben. Deze leerstof wordt opnieuw aangebracht en 

ingeoefend. Net voor de herfstvakantie zullen we dan de genormeerde toetsen opnieuw afnemen, 

waarna we met de nieuwe beginsituatie aan de slag kunnen.  

We vragen ook uitdrukkelijk aan de ouders om hun kind toch de nodige hulp te geven bij het 

huiswerk, zeker in de lagere klassen. Zeker de extra inoefening bij het lezen is erg belangrijk, en dit 

geldt niet enkel voor het eerste leerjaar maar voor alle klassen. 

 

 



MOS 

Afval  

Het tweede leerjaar ruimde op vrijdag 11 september het schooldomein op. Dit zal tijdens het 

schooljaar op regelmatige basis gebeuren, dit om de kinderen bewust te maken van de 

problematiek van het zwerfvuil. 

 

      
 

Inzameling gebruikte batterijen en inktcartridges 

Tijdens de speeltijden hebben onze leerlingen nood aan speelmateriaal. Ondanks het feit dat we 

kiezen voor kwaliteitsmateriaal ervaren we dat veel van dat speelgoed na een paar maanden ofwel 

verloren gaat of aan vervanging toe is.  

Om ervoor te zorgen dat dit materiaal regelmatig kan vervangen worden zamelen we gebruikte 

batterijen en lege inktcartridges in (geen inktcartridges van huismerken of eigen merken).  

We vragen dan ook, beste ouders, jullie medewerking aan deze inzameling. Zowel de kinderen als 

het milieu varen er wel bij. 

 

 

 

Voorbije activiteiten 
 

Afgelasting meerdaagse extra-murosactiviteiten 

 
De sportklassen voor het eerste en tweede leerjaar, gepland op donderdag 17 en vrijdag 18 
september 2020 in de sporthal van de Lange Munte in Kortrijk, werden uit veiligheidsoverwegingen 
afgelast.  
 
Ook de STEM-klassen voor het vijfde en zesde leerjaar van woensdag 30 september tot en met 
vrijdag 2 oktober 2020 in de Zwalmstreek, werd afgelast. Dit kost ons heel wat geld want de 



voorschotten werden reeds betaald, maar in de huidige omstandigheden vinden we het niet 
verstandig om dergelijke uitstappen te laten doorgaan.  
 
 

Veldloop Harelbeke  24 september 

 
Zoals elk jaar namen we ook dit schooljaar weer deel aan de veldloop voor Harelbeekse scholen.  
Deze ging traditioneel door aan sporthal ‘De Dageraad’. 
Dit schooljaar was de organisatie volledig coronaproof. Elke klasbubbel legde apart een parcours af. 
Deze editie stond niet in het teken van winnen, maar van genieten.  
 
Enkele sfeerbeelden kan je bekijken op https://www.facebook.com/hashtag/sportersbelevenmeer   
 

           
 
 
 
 
  

Agenda 
 
 

Woensdag 14 oktober 2020 
Pedagogische studiedag : er is die dag geen school en ook geen opvang 

 
Van maandag 02 november 2020 tot en met zondag 08 november 2020 :  
Herfstvakantie 
 
Woensdag 11 november 2020 :  
Wapenstilstand 
 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/sportersbelevenmeer


Schoolmenu 
 

  Donderdag 1 oktober 2020 

Soep:  pompoensoep 

Groente : kerstomaatjes 

Vlees, vis en omelet: 

kipfilet 

- Vegetarisch : veg. steak 

met veg. pepersaus 

- Zonder varkensvlees : 

kipfilet 

Zetmeelproducten : 

frieten 

Saus : pepersaus 

 

Vrijdag 2 oktober 2020 

Soep: preisoep  

Groente : erwten en 

wortelen gestoofd 

Vlees, vis en omelet: 

cordon bleu  

- Vegetarisch : veg. cordon 

bleu met soja 

kurkumasaus 

- Zonder varkensvlees : 

gepaneerde visfilet 

Zetmeelproducten: 

natuuraardappelen 

Saus : vleesjus 

Maandag 5 oktober 2020 

Soep: brunoisesoep 

Vlees, vis en omelet :  

lasagne 

- Vegetarisch : veg. 

lasagne 

- Zonder varkensvlees : 

veg. lasagne 

 

Dinsdag 6 oktober 2020 

Soep: broccolisoep 

Groente: rode kool met 

appel 

Vlees, vis en omelet: 

gevogelte braadworst 

- Vegetarisch : veg. worst 

met sojasaus 

- Zonder varkensvlees : 

gevogelte braadworst 

Zetmeelproducten: 

natuuraardappelen  

Saus: vleesjus 

Donderdag 8 oktober 2020 

Soep: courgettesoep 

Vlees, vis en omelet:  

balletjes in tomatensaus 

met paprika  

- Vegetarisch : veg. 

balletjes in tomatensaus 

met paprika 

- Zonder varkensvlees : 

balletjes in tomatensaus 

met paprika 

Zetmeelproducten: frieten  

Vrijdag 9 oktober 2020 

Soep: tomatensoep met 

balletjes 

Vlees, vis en omelet: 

kalfslapje 

- Vegetarisch: 

groenteburger met 

roomsaus curry veg 

- Zonder varkensvlees: 

kalkoenlapje 

Zetmeelproducten : 

stamppot van prei 

Saus : vleesjus 

 
Maandag 12 oktober 2020 

Soep: bloemkoolsoep 

Groente: appelmoes 

Vlees, vis en omelet: 

kipfilet 

- Vegetarisch : veg. steak 

met soja kurkumasaus 

- Zonder varkensvlees : 

kipfilet 

Zetmeelproducten: 

natuuraardappelen  

Saus: vleesjus 

Dinsdag 13 oktober 2020 

Soep: tomaatgroentesoep  

Vlees, vis en omelet: 

schartong 

- Vegetarisch : veg. 

balletjes met veg. saus 

- Zonder varkensvlees : 

schartong 

Zetmeelproducten: 

stamppot van broccoli 

Saus : nantuasaus 

Donderdag 15 oktober 2020 

Soep: pompoensoep  

Vlees, vis en omelet: 

rundsstoofvlees op z’n 

Vlaams 

- Vegetarisch : veg. 

stoofvlees 

- Zonder varkensvlees : 

kippenblanket 

Zetmeelproducten: frieten 

Vrijdag 16 oktober 2020 

Soep : preisoep 

Groente : spinazie in de 

room 

Vlees, vis en omelet: 

boomstammetje 

- Vegetarisch : veg. 

schnitzel met soja 

tuinkruidensaus 

- Zonder varkensvlees : 

boomstammetje 

Zetmeelproducten: 

natuuraardappelen 



Maandag 19 oktober 2020 

Soep: courgettesoep 

Vlees, vis en omelet: 

spaghetti bolognaise  

- Vegetarisch : spaghetti 

bolognaise vegetarisch 

- Zonder varkensvlees : 

spaghetti met 

kippengehakt  

Garnituur : gemalen kaas 

Dinsdag 20 oktober 2020 

Soep: seldersoep 

Groente : 

regenboogwortelen 

Vlees, vis en omelet : 

gepaneerde visfilet 

- Vegetarisch : veg 

nuggets met roomsaus 

curry veg 

- Zonder varkensvlees : 

gepaneerde visfilet 

Zetmeelproducten: 

aardappelpuree 

Saus : vissaus 

Donderdag 22 oktober 2020 

Soep: tomatensoep met 

balletjes 

Vlees, vis en omelet: vol-

au-vent met champignons 

- Vegetarisch : veg vol-au-

vent met champignons 

- Zonder varkensvlees : 

vol-au-vent met 

champignons 

Zetmeelproducten: frieten 

 

Vrijdag 23 oktober 2020 

Soep: wortelsoep 

Groente : bloemkool in 

bechamel 

Vlees, vis en omelet: 

kalkoenlapje 

- Vegetarisch : veg steak 

met sojasaus 

- Zonder varkensvlees : 

kalkoenlapje 

Zetmeelproducten: 

natuuraardappelen 

Saus : vleesjus 

Maandag 26 oktober 2020 

Soep: preisoep 

Vlees, vis en omelet: 

kipfilet  

- Vegetarisch : 

groenteloempia met 

Provençaalse saus 

- Zonder varkensvlees : 

kipfilet 

Zetmeelproducten : rijst  

Saus : Provençaalse saus 

Dinsdag 27 oktober 2020 

Soep: kervelsoep 

Groente : broccolimix 

gestoofd 

Vlees, vis en omelet : 

gevogelte chipolata 

- Vegetarisch : veg worst 

met roomsaus curry veg 

- Zonder varkensvlees : 

gevogelte chipolata 

Zetmeelproducten: 

natuuraardappelen 

 

Donderdag 29 oktober 2020 

Soep: tomaatgroentesoep  

Vlees, vis en omelet: 

schartong 

- Vegetarisch : veg 

balletjes en currysaus met 

groentjes 

- Zonder varkensvlees : 

schartong 

Zetmeelproducten: 

aardappelpuree 

Saus : currysaus met 

groentjes 

Vrijdag 30 oktober 2019 

Soep: pompoensoep met 

spinnetjes 

Groente : griezelmoes 

Vlees, vis en omelet: 

spookburger 

- Vegetarisch : 

groenteburger 

- Zonder varkensvlees : 

spookburger 

Zetmeelproducten: 

halloweenaardappeltjes 

 


