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Opstart 

Corona-zorgen ? Bent u bezorgd of uw zoon/dochter misschien besmet  is ?  
 
Uw kind heeft één of meer van onderstaande klachten: 
 

koorts (38° of hoger) 
hoesten of problemen met ademhalen, (gekende klachten zoals astma tellen niet mee) 
verkouden samen met  klachten zoals keelpijn, spierpijn, ongewone vermoeidheid, hoofdpijn, geen eetlust 
(enkel verkouden wil zeggen snot in/uit de neus, kleur maakt niet uit, eventueel met kuchje of niezen) 
 

OF 
 

heeft de afgelopen twee weken nauw contact gehad met iemand die corona heeft (langer dan 15 minuten 
dichtbij elkaar geweest of knuffelen, kussen, met iemand van + 12 jaar) 
 

Neem dan contact op met uw huisarts voor verder advies. Breng de school op de hoogte van het advies. 
 
Meer info voor ouders vindt u op de website van de overheid :  
www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders 

Beste lezer, 
Alweer een nieuwe schoolinfo. Het gaat snel in deze tijden, het is al de derde van dit schooljaar… 
Veel leesgenot! 

Spreiding bij schoolverlaten en toekomen op school. 

Zowel bij het toekomen op school als bij het schoolverlaten willen we voorkomen dat er te 
grote groepen samen komen.  Het is de bedoeling dat nergens oponthoud is en dat kinderen 
en hun ouders steeds “in beweging zijn”. Daarom: 
 Komen kinderen en ouders niet te vroeg naar school, zodat ze niet samen met anderen voor de poort 

moeten staan wachten, 
 Gaan de kinderen niet allemaal tegelijk naar huis, 
 Is er in de kleuterschool een kwartier na schooltijd voorzien om de kleuters af te halen,  
           ook op woensdag tussen 12u05 en 12u20. 
 

OPGEPAST 
Dat kinderen van de lagere school met hun ouders afspreken op de parking van de 
kleuterschool is prima. 
 

Dat ze daar dan gaan spelen, op de parking en op het fietspad, is dan natuurlijk  niet OK.  

De opstart van het schooljaar is, vooral dan voor de kinderen, vrij normaal verlopen. De voorgestelde  
maatregelen worden goed opgevolgd en zijn ondertussen ook goed ingeburgerd. Al merken we dat voor 
sommigen het dragen van een mondmasker bij brengen en afhalen van de kinderen, ook in de opvang, niet 
altijd van zelfsprekend is. Komt vast in orde! 

Gemachtigd opzichters 

En of de oproep naar gemachtigd opzichters beantwoord werd! 
Maar liefst 7 nieuwe mensen boden zich aan, zodat, behalve op woensdag, de gemachtigd opzichters om de 
twee weken van dienst zijn. Uw kind wordt dus weer elke ochtend geholpen bij de oversteek aan de kerk. 
Met heel veel dank aan: 
Erik-Jan Schoonen, Benny Quick, Christel Lamberts, Leo Brosens, René Binnemans, Bram De Schutter, Walter 
Nelen, Jan Van Ginderen en Stef Kerstens. 

http://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders


 

Euh? Een BOM in de school? 

Even ongerustheid bij kinderen en leerkrachten tijdens de 
namiddagspeeltijd op vrijdag 11 september. .. 
In het  vorig jaar aangelegde grasveld op de lagere school hadden 
sommige kinderen iets gevonden… en … dat leek een BOM! 
De kinderen verwittigden onmiddellijk de toezichthoudende 
leerkrachten, die meteen het grasveld ontruimden.  
En… het klopte ongeveer: het was in elk geval iets waarmee we 
voorzichtig moesten omgaan, juist omdat we niet precies wisten wat 
het was. Het was met zekerheid iets wat ooit “afgeschoten” geweest 
moest zijn. 
 
De politie werd ingeschakeld, de vindplaats werd afgebakend en 
DOVO  (Dienst voor Opruiming en Vernietiging van 
Ontploffingstuigen) werd verwittigd. Toen al werd duidelijk dat voorzichtigheid geboden was, maar er zeker 
geen gevaar dreigde. Bovendien stond het weekend voor de deur. Het zou iets voor maandag worden… 
 
En inderdaad, maandag verscheen Dovo. 
Met de nodige voorzichtigheid, kijken wat we gevonden hadden. En... uiteraard wisten ze vrij snel 
waarover het ging: 
 
Een projectiel (voorste punt van de tekening) uit de tweede wereldoorlog, dat afgeschoten werd om 
bvb. tanks te doorboren. 

 
Deze projectielen werden geschoten   
vanop een tank of met een antitank-kanon. 
 
Wat op school gevonden werd bevatte dus geen  
springstoffen en was volkomen ongevaarlijk. 
 
De kans is ook klein dat de “kogel” geland is waar hij gevonden is.  

Vermoedelijk is die ooit met een vracht zand meegekomen… 
 

En schoongemaakt zag het er zo uit : 
 

Toch speciaal, zo’n vondst, en fijn dat  onze kinderen zo goed reageerden! 

Typen 

In januari organiseren we in de school een 
typecursus voor kinderen vanaf het vierde 
leerjaar. Meer info krijgt u in de loop van de 
volgende maanden. 
 
De data, telkens op een dinsdag, geven we al 
graag mee: 
5, 12, 19 en 26 januari 2021, telkens om 15u30. 
We organiseren samen met “HANVER”. 
Je kan al eens gaan kijken op www.hanver.be. 

Schoolfotograaf 

De schoolfotograaf komt langs op vrijdag 2 oktober. Eerstdaags wordt een link doorgestuurd waarin u kan 
aangeven of uw zoon of dochter wel of niet gefotografeerd mag worden en of u een foto met broer(s) en zus
(sen) wenst. Foto’s met broer(s) en zus(sen) die nog niet naar school komen worden niet gemaakt. 
Wacht niet met inschrijven! 



 

De  opvoedingswinkels van Brasschaat, Hoogstraten en Zoersel zijn plaatsen waar je terechtkan met kleine of 
grote vragen over de opvoeding van kinderen en jongeren. Twijfels en vragen horen bij opvoeden, want je wil 
het graag zo goed doen. De opvoedingswinkel is een onafhankelijke organisatie en de  medewerkers zijn 
gebonden door het beroepsgeheim.   

De opvoedingswinkels zijn erkend door Kind en Gezin en zijn er voor iedereen die met opvoeden te maken 
heeft.  Je kan er tijdens de openingsuren zomaar binnenlopen, vrijblijvend, gratis en anoniem. Heb je liever een 
discreet gesprek, dan maak je gewoon een afspraak. Je kan ook bellen voor advies of online vragen stellen. Ook 
met vragen over kinderen en jongeren met een (vermoeden van een) gedrags-, emotionele of 
ontwikkelingsstoornis kan je er terecht voor informatie, consult, training of ondersteuning.  

Het vormingsaanbod:   http://www.opvoedingswinkelbrasschaat.be/nl/vorming/vormingsaanbod 

Vormingsaanbod (ctrl+klikken voor meer info)

 

24/09/2020: Autisme: feiten en fabels - Essen                         
30/09/2020: Communicatie die doet groeien - Hoogstraten                    
06/10/2020: Het construct van de wildernis: over ADHD en ADD - Zandhoven 
07/10/2020: Zelfverwonding bij jongeren - Brasschaat       
15/10/2020: Temperamentvolle kinderen - Kalmthout                         
20/10/2020: Help, een bijter in de groep! - Schoten                               
27/10/2020: Blij met mij - Wijnegem                                              
28/10/2020: Blijven staan in de storm - over moeilijk hanteerbaar gedrag bij kinderen - 
Malle                                                                                        
10/11/2020: Faalangst en stress bij je kind - Merksplas                
12/11/2020: WEBINAR: Groot worden doen ze vanzelf, luisteren niet altijd - Wuustwezel                                           
17/11/2020: Kinderen rouwen ook - de impact van verlies op jonge kinderen - Schilde                                             
18/11/2020: Faalangst en perfectionisme - Stabroek              
24/11/2020: Genderbewust opvoeden - Kapellen                                     
25/11/2020: Je jonge kind op een speelse manier helpen met zijn ontwikkeling - Zoersel                                          
26/11/2020: Kinderen zijn geen puppy's - de kracht van zelfsturing in opvoeden - Rijke-
vorsel                                                                                         
07/12/2020: Kinderen en opruimen - Brecht 

Alle verdere info via:     http://www.opvoedingswinkelbrasschaat.be 

Opvoedingswinkel 

Meer foto’s op www.wigo.be 
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