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Beste ouders 

Wist je dat… 

● de herfstvakantie wordt verlengd tot en met 10 november 2020?  
● op school al heel wat maatregelen getroffen worden wat betreft hygiëne en veiligheid 

voor en door het team en de kinderen? 
● het dan ook een gedeelde verantwoordelijkheid is om ons de komende weken te 

houden aan gemaakte afspraken? 
● we het enorm op prijs stellen dat we ook op uw medewerking kunnen rekenen? 
● de corona-update op onze website steeds aangevuld wordt met nieuwe info? Zo blijft u 

op de hoogte van mogelijke wijzigingen. 
● we iedereen een gezonde, veilige en deugddoende vakantie wensen? 

 

Belangrijke info kinderopvang Schoten (KIOS) 
 
Op 9 en 10 november van 8u tot 18u voorziet de gemeente Schoten noodopvang voor kinderen 
van 4 tot en met 11 jaar in het grabbelpaslokaal Het Park-iet. 
Via onderstaande link kunnen ouders een aanvraag invullen met de verplichting om een attest 
van de werkgever toe te voegen. 
  
https://www.schoten.be/huis-van-het-kind/nieuws/opvang-van-kinderen-de-verlengde-herfstvakantie 
 

Enkele monitoren van de grabbelpaswerking staan in voor de begeleiding om te vermijden dat 
diverse bubbels zich zouden mengen. 

 

Reeds gekende data november:  

➢ Omwille van de nieuwe maatregelen gaat het zwemmen van groep 3 en 4 voorlopig niet 
door. We zoeken naar creatieve alternatieven! 

 

➢ Geplande uitstappen naar culturele centra zijn eveneens geannuleerd. 
➢ Sportspetters voor groep 3, 4 en 5 blijven plaatsvinden op maandag. 

Van 2 t.e.m. 10/11: Herfstvakantie. 

Woensdag 11/11: Wapenstilstand.  

Donderdag 24/11: Versieravond Sint voor de ouders van menggroep B: 
verdere afspraken ontvangt u van de leerkracht via mail. 

https://www.schoten.be/huis-van-het-kind/nieuws/opvang-van-kinderen-de-verlengde-herfstvakantie


 

Reeds gekende data december:  

➢ Sportspetters voor groep 3 - 4 - 5: elke maandag.  

Donderdag 03/12: Online oudercontact. 

Vrijdag 04/12: Sint op school. 

Dinsdag 08/12: Online oudercontact. 

Maandag 14/12: Groep 5 en 6: Workshop ‘Softies’. 

Vrijdag 18/12: Kerstfeest op school. 

Zorg goed voor elkaar!  

Het BMS-team 


