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DINSDAG 9 NOVEMBER
L5 UITSTAP IEPER

-
VRIJDAG 12 NOVEMBER

GEEN SCHOOL
-

15-16 NOVEMBER
OUDERCONTACT PEUTER, K1

EN K2
-

DONDERDAG 18 NOVEMBER
MODESHOW L6

-
DONDERDAG 25 NOVEMBER

K2/3 BEZOEK AAN
PAKJESFABRIEK SINT

 
 

SPORTWEEK L4

Lula: Vandaag deden we inlineskaten, maxitrampoline,
hockey en sport en spel op De Lange Munte. Ik zelf vond
inlineskaten het leukst. Het minst leuke vond ik sport en
spel. Natuurlijk kregen we ook een rondleiding. Er waren
veel zalen waar ik nog nooit was geweest. Het was een
superleuke dag!

Xander: Vandaag moesten we eerst even leren. 
Dan deden we een parcours met heel veel klimmen.
Daarna speelden we korfbal. Dat was heel leuk omdat
we gewonnen waren. Na het korfbal deden we
honkspelen. Dat was ook wel plezant. Tijdens de laatste
pauze speelden we trefbal. Ook dit was een toffe dag!

Zit je in het derde of  vierde
leerjaar en zwem je graag? Schrijf

je in voor de Swimmathon van 1
december. Meer info via link.

VIERDE LEERJAAR @LANGE MUNTE
KALENDER

U kunt de meest actuele
kalender altijd op de website
terugvinden. dit zijn enkele
belangrijke data voor november:

https://sintpaulus.com/kalender/swimmathon-l3-en-l4-zwembad-wevelgem/
https://sintpaulus.com/kalender/swimmathon-l3-en-l4-zwembad-wevelgem/
https://sintpaulus.com/kalender/swimmathon-l3-en-l4-zwembad-wevelgem/
https://sintpaulus.com/kalender/maand/2021-10/


We maken graag nog eens
reclame voor onze OMNIA-
verkoop. De opbrengst van deze
verkoopactie komt alle kinderen
van de school ten goede want met
deze centen kunnen we de
kostprijs van de schooluitstappen
lager houden en kunnen we
bijspringen waar nodig. 

De oudste kinderen kregen een
handig besteloverzicht mee dat u
ook op de website kunt
terugvinden. Dit moet u niet terug
meegeven naar school maar
houdt u zelf bij als overzicht.
U bestelt alles online via onze
webwinkel.

We verkopen opnieuw koekjes en
wijn maar ook een gesigneerd
shirt van KVK. Dit wordt per
veiling verkocht. Bij het shirt komt
een duo VIP-ticket en een meet &
greet met Kristof D’haene! 
Bieden kan tot zondag 14/11/21 om
18u via deze link.

FIJNE
 VAKANTIE!

OMNIA VERKOOP
WEBWINKEL IS GEOPEND

JIEHAA SPINNEN! 

De peutertjes uit de Tuintjesklas van juf Ilse leerden de
afgelopen weken alles over de spin. Ze maakten grote
en kleine spinnen in de klas. De resultaten mochten er
echt zijn. Spinnen hebben nu voor hen geen geheimen
meer. Of ze meteen hun beste vrienden zijn, is niet
zeker...

SPINNEN KNUTSELEN IN DE PEUTERKLAS

https://sintpaulus.com/omnia-webwinkel/
https://sintpaulus.com/omnia-webwinkel/
https://sintpaulus.com/product/veiling-gesigneerd-shirt-kvk-kids/
https://sintpaulus.com/omnia-webwinkel/


de stijgende coronacijfers, vooral in het lager onderwijs. 
een test- en quarantainestrategie die veel leerlingen (ook gezonde) thuis houdt.

Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar dragen binnen opnieuw een mondmasker op school,
maar buiten kunnen de mondmaskers af. 
Leerkrachten van het 5e en 6e leerjaar moeten een mondmasker dragen als er geen
voldoende afstand is tussen de leerkracht en de leerlingen. 
Ouders en derden die het schooldomein betreden dragen een mondmasker.

Leerlingen basisonderwijs worden enkel nog getest als ze symptomen vertonen. 
Pas bij 4 of meer besmettingen in een klas in 1 week treedt er een procedure tegen
clusteruitbraken in werking. Dit betekent dat deze klas 1 week in quarantaine wordt
geplaatst.

Goede ventilatie (incl. CO2-meting) is en blijft een effectieve én essentiële manier om de
verspreiding van het coronavirus en andere infectieziektes te beperken.

Aanpassing maatregelen in onderwijs

Het onderwijs staat voor 2 uitdagingen:

Om tegemoet te komen aan beide bezorgdheden werden woensdag 27 oktober volgende
maatregelen genomen voor het lager onderwijs. Met name wordt de mondmaskerplicht in het 
5e en 6e leerjaar weer ingevoerd en de test- en quarantainestrategie in het basisonderwijs
bijgestuurd.

Mondmaskerplicht vanaf 8 november

Aanpassing test- en quarantainestrategie leerlingen vanaf 8 november

Ventilatie

Bedankt voor uw begrip.

CORONAMAATREGELEN LAGER ONDERWIJS

VRIJE DAG
= GEEN SCHOOL

VRIJE DAG
= GEEN SCHOOL
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