
WonderWijs
Ontdek hoe wijs wij zijn                              oktober 2021

5 oktober

Saved
by the bell

6 oktober

Openklasdag
wordt verplaatst

8 oktober

Schoolfotograaf

13 oktober

GEEN school

22 oktober

Halloween:
tocht start 
vanaf 19u

Hou ons in het oog … Herinnering:

KLEUTERS & LAGER:

• 5/10: Saved by the bell

Dag van de leerkracht

• 8/10: schoolfotograaf

• 13/10: pedagogische studiedag

• 22/10: Halloweentocht vanaf 19u

• 25/10: Geheime voorlezer          

KLEUTERS:

• 5/10: K2 naar de markt

• 12/10: K1 naar toneel

• 15/10: naar het bos

LAGER:

• 5/10: L1 naar Kronkeldidoe

• 12/10: L2  L6: zwemmen

• 14/10: L4 naar het herfstpad

L1 naar de bib

• 18/10: L1 naar het medisch

onderzoek

• 19/10: L3 naar het herfstpad

• 21/10: L5-L6 naar de Helix

• 26/10: L1-L3-L4-L5-L6: zwemmen

Wij zijn volop bezig met het aanmaken 
van een schoolpagina op Facebook. 

Hierop zullen de klasoverschrijdende
nieuwtjes verschijnen. 

Belangrijke data

15 oktober: 
De kleutertjes gaan 
naar het bos. Vergeet 
je laarzen niet!

8 oktober: 
schoolfotograaf

Corona: update
Quarantaine basisonderwijs

Wanneer er in een klas in het basisonderwijs 1 
leerling Covid-positief is, worden alle leerlingen en 
leerkrachten als laagrisicocontact beschouwd. 
Gedurende 7 dagen geldt een periode van verhoogde 
waakzaamheid. Tot nu toe bedroeg die periode 14 dagen.

Wanneer binnen een interval van 7 dagen een tweede geval 
zich voordoet in dezelfde klas én er een duidelijke link is 
met de eerste besmetting, dan moeten de volledige klas en 
de leerkracht in quarantaine.

Een leerling die op de eerste dag van de quarantaine 
negatief test, mag uit quarantaine. Een leerling die positief 
test, gaat in isolatie.
Deze nieuwe regeling startte op maandag 27 september 
2021.

Andere maatregelen

Personeel moet vanaf 1 oktober 2021 geen mondmasker 
meer dragen.

Derden die het schooldomein betreden dienen dit wel nog te 
doen. Ouders die hun kinderen komen afhalen aan de 
schoolpoort dienen dus het mondmasker nog te dragen 
indien er geen afstand van 1,5m is.

Binnen de schoolgebouwen is het dragen van het 
mondmasker verplicht.

Verder zetten wij als school in op het maximaal ventileren 
van de klaslokalen, handhygiëne, enz...

22 oktober: 
Kom verkleed naar 
school. ‘s Avonds 
start de tocht vanaf 
19u. 



Na een jaartje onderbreking lanceerde onze school opnieuw de actie 'Breng je sportclub naar school'. 

Onze banner aan de schoolpoort maakte iedereen al warm voor onze oproep: 'Kom in de outfit van je 
favoriete sport of club naar school '.

Deze oproep viel niet in dovemansoren 😃, heel wat van onze leerlingen toonden enthousiast hun 
favoriete sport(club). Als echte ambassadeurs maakten ze promotie voor hun sportclub uit de buurt.

Interlevensbeschouwelijk project: ‘Vrede in de berenklas’

Toon je sport

Op vrijdag 17 september 2021 kregen de leerlingen van L2 les van alle LBV-leerkrachten. 

D.m.v. verbale en non-verbale begroetingen kwamen we tot een wens van vrede voor iedereen.  Elke 
leerkracht godsdienst / levensbeschouwing gaf uitleg over hoe belangrijk het is een vredevolle 
houding aan te nemen t.o.v. elkaar. Na het beluisteren van het ‘berenverhaal’ gingen de leerlingen 
aan de slag en maakten een ‘vredesklaspuzzel’. 

Zo proberen we leerlingen aan te sporen het volledige schooljaar in vrede samen te spelen, werken 
en leven. 

Speelplezier alom want we kregen er maar eventjes 2 nieuwe 
speeltoestellen bij! Wat zijn we blij! 

Het werd alvast uitgetest door onze kleuters en leerlingen van het 
lager. Veel klim- en klauterplezier verzekerd.

Nieuwe speeltuigen



Scholenveldloop in Ninove

In de week van 20 september namen alle klassen van de lagere school deel aan de veldloop.
Met de bus trokken we naar de atletiekpiste.
De klassen werden verdeeld in een jongensgroep en een meisjesgroep. We liepen tegen groepen van 
andere scholen. Elke wonderwijze leerling zette zijn beste beentje voor .
Er waren zelfs enkele medaillewinnaars.
Een dikke proficiat aan al onze leerlingen!
En niet te vergeten: Ook een dikke DANK U aan onze supporters!



Hou ons in het oog:
www.bsmeerbeke.be

Volg ons op de voet:

Griezel je mee?


