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November 2021 
 
 
 
Graag breng ik jullie op de hoogte van de nieuwe maatregelen (COVID) die vanaf 8 november gelden in 
onze school :  

 
De leerlingen van het 5e en 6e leerjaar dragen vanaf 8 november binnen een mondmasker op 
school. 

 Vermits de leerlingen naast elkaar zitten kan er geen voldoende afstand gehouden 
worden en dienen de mondmaskers continue gedragen te worden. 

 Buiten kunnen de mondmaskers af en proberen we intense fysieke contacten te 
vermijden. 

 Leraren moeten geen mondmaskers dragen tijdens het lesgeven vooraan in de klas. 
Voldoende ventileren en voldoende afstand (1,5m) tussen de leerkracht en de 
leerlingen.  

Richtlijnen voor personeel, ouders en derden.  

 We beperken de aanwezigheid van derden op school. Indien deze toch op school 
komen dragen ze een mondmasker. 

 Oudercontacten vinden bij voorkeur digitaal plaats. 

 

maandag 1 november   2021 
Allerheiligen  
 
maandag 1  november   2021 
Start van de herfstvakantie  
 
Maandag 8 november  2021 
 
Start zichtbaarheid in het verkeer ! ( zie info in brief)  
Zwemmen 3,4,5,6 
Vergadering ouderraad (21.00)  
 
Dinsdag 9 november 2021 
3de graad : Oriëntatie GPS 9.15 u ( info volgt)   
 
Donderdag 11 november 2021 
Wapenstilstand. ( geen school)  
 
Woensdag 17 november 2021  
Swimmathon ( namiddag)    

http://www.denhulst.be/


 

Donderdag 18  november 2021  
L1 : contactmoment CLB (op school ) 
 
Vrijdag  19  november 2021  
GEEN grootoudersfeest  
Wordt uitgesteld naar een later tijdstip. ( ouders van KS ontvangen hiervan nog een 
communicatie.  
 
Maandag 22  november 2021  
Start voorleesweek ( zie brief)  
Zwemmen 1,2,5,6 
 
Dinsdag 23  november 2021  
Theater 2de graad : de vlucht van de wesp. ( info volgt)   
 
Vrijdag 26 november 2021  
L5 : contactmoment CLB (op school ) 
 
 
 

Nog nieuws dat we graag met jullie delen :  
 
Data die je best noteert :  

Oudercontacten kleuter – en lagere school :  
- Maandag 20 december : 3de leerjaar  
- Maandag 20 december : 4de leerjaar  (opgesplitst 5 lln)  
- Dinsdag 21  december : 1ste leerjaar  
- Dinsdag 21  december : 2de leerjaar  
- Dinsdag 21  december : 3de leerjaar  
- Woensdag 22  december : 5de leerjaar  
- Woensdag 22  december : 6de leerjaar  
- Woensdag 22  december : 4de leerjaar  (opgesplitst 5 lln) 
- Woensdag 22  december : K1-K2-K3  

(Brief met uitleg volgt later ! ) 

 
DANK JULLIE WEL !  
We spaarden met deze take away  2136,20 euro bij elkaar !  
Samen met de ouderraad wordt bekeken wat we met  
deze opbrengst zullen doen.  
 
 
Vergeten jullie niet om af en toe een kijkje te nemen op onze website www.denhulst.beof op 
onze Fb-pagina? Ook daar vind je informatie , nieuwsberichten, …. 
 

http://www.denhulst.be/


 

 
TROOPER  
Vergeet onze school niet bij de aankoop van jullie sintcadeaus 
 
Sinterklaas komt eraan! Vergeet zeker niet langs www.trooper.be/nl/sint te passeren Via 
Trooper krijgen wij namelijk gratis extra centen in kas door iedereen die online shopt bij 
Trooperwebshops, en dat zonder dat het de Sint een eurocent extra kost. Die gratis centen 
zijn erg welkom! 
Check dus zeker www.trooper.be/nl/sint voor alle Sintdeals en deel de pagina gerust met 
iedereen die je kent. Zo maak je niet alleen je kinderen maar ook ons blij! 
 
Weet je nog niet wat Trooper is? Via www.trooper.be kan je ons het hele jaar door gratis 

steunen, simpelweg door online te shoppen bij de meer dan 600 Trooperpartnershops 

(waaronder Bol.com, coolblue, JBC, Torfs,…). Al die shops schenken ons gemiddeld 5% van 

jouw aankoopbedrag. Zelf betaal je geen rosse eurocent extra. 

 

 

 
Geniet van een hopelijk zonnige herfstvakantie.  
Hou het veilig én gezond.  
Wij zien elkaar graag terug op maandag 9 november !  
 
 

Met vriendelijke groeten  
 

Lieve  

http://www.trooper.be/sint
http://www.trooper.be/sint

