
MONDMASKERS OP SCHOOL: 

• In het basisonderwijs geldt niet langer een algemene mondmaskerplicht.   
• De onderwijsinstelling kan op basis van de verplichte risicoanalyse van de preventie-
adviseur alsnog een mondmaskerplicht opleggen.  
• Enkel tijdens oudercontacten is het dragen van een mondmasker door alle  
aanwezigen verplicht. 

PARKEREN bij het halen en brengen 

!! Wil bij het brengen en/of afhalen van de kinderen de auto correct parkeren!! 

Wij kregen hiervan melding van de lokale politie!  Zie ook brief van de lokale 

politie, als tweede bijlage bij dit bericht. 

FIETSCONTROLE 
 

*)  Op maandag 25/10/2021 komt de lokale politie langs voor een fietscontrole.   

Wil even de tijd nemen om de fiets van zoon, dochter  

na te kijken aub?  

 Werken de remmen goed? 

 Is er goed werkende fietsbel? 

 Zijn er wielreflectoren? 

 Is er een witte reflector vooraan en een rode achteraan? 

 Werken de lichten? 

 …..???? 

De kinderen (van de lagere klassen) krijgen  binnenkort een ‘controlekaart’ mee.  Deze 

kaart helpt je om de fiets van je zoon/dochter tip top in orde te zetten. 

!!  Wil de controlekaart op 25 oktober terug meebrengen aub 

!!  Wil enkel de persoonlijke gegevens invullen aub 

!!  Het afvinken van het al of niet in orde zijn van de fiets wordt door de politie gedaan. 



DAAN DEDRIE   0490 57 99 80  

Ook dit schooljaar krijgen de kinderen op vrijdag een gratis stuk fruit en/of groente.  Op 

donderdag kunnen de kinderen gratis melk drinken.  Dit dankzij het project Oog voor Lek-

kers-project.  

Reeds jaren zetten we in op gezonde tussendoortjes, een vaste fruitdag.  Via dit project 

willen we leerlingen helpen om van fruit, groenten en melk een dagelijkse gewoonte te 

maken. De producten zijn te consumeren op school. 

Dit GRATIS project gaat  op 14 oktober van start! 

Ouders spelen een belangrijke rol in het project! Moedig uw kind aan om te proeven van 

fruit, groenten en melk. Geef ook op de andere dagen fruit, groenten of melk mee naar 

school.  

Op www.oogvoorlekkers.be kunt u veel tips vinden! 

Groenten,  

fruit  

     melk  

           op school! 

Wij zamelen in... 
 

KIWI –stickers 

Oude batterijen 

Oude elektrische huishoudspullen 

http://www.oogvoorlekkers.be

