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Woordje van de directeur 
 

Zullen we angst uit onze jassen schudden 
En lood uit onze schoenen. 
Zullen we 
Moed in pakjes 
Aan de deuren zetten 
En licht aansteken 
Waar het donker is? 
Zullen we 
Proeven, gulzig snoepen 
Van alles wat wel kan? 
Zullen we zwaaien naar elkaar 
En kussen van ver, 
Onthouden hoe een knuffel voelt 
En dansen in de regen? 
Zullen we  
Weten dat er overzee 
Een einder is, 
Samen in dezelfde schuit 
Na vloed komt altijd eb, 
Zullen we  
Samen roeien 
Tot ergens volgend jaar? 
 
(mariet de kegel-meander.be) 

 

Herfstvakantie met 2 dagen verlengd 

De herfstvakantie zal verlengd worden: alle scholen - basis-, secundair-, deeltijds kunst- en 

volwassenenonderwijs - maken de brug naar 11 november en openen opnieuw op donderdag 

12 november tot de kerstvakantie. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts beslist in overleg 

met de onderwijspartners. Dat besluit komt er op basis van een nieuw advies dat de virologen hebben 

overgemaakt aan de minister. 

Deze verlengde herfstvakantie biedt ook aan onze leerlingen een welkome adempauze.  

Maandag 9 november en dinsdag 10 november blijven de kinderen dus thuis. De lessen hervatten op 

donderdag 12 november 2020. 

Vrijblijvend worden werkblaadjes meegegeven en/of oefeningen klaargezet op Bingel of Kweetet. Dit is 

geen verplichting en telt op geen enkele wijze mee voor de leerkracht. Laat dat een duidelijke boodschap 

zijn voor leerlingen en ouders. 

 

 

 

 

 



Onze school in code oranje 
 

Met het verstrengen van de strengere maatregelen op 19/10/2020, besliste onze school om onmiddellijk 
over te schakelen naar code oranje. 
We willen aan elke ouder vragen om de school niet meer te betreden zonder afspraak vooraf. 

Wat betekent dat nu concreet?  

 Alle reeds fysiek geplande overlegmomenten en buitenschoolse activiteiten worden geannuleerd 
t.e.m. 30 november 2020.  

 Alle niet-essentiële derden worden niet meer toegelaten op de school. Aan u, ouders, vragen we om 
aan de schoolpoort uw kind(eren) op te wachten. Ook voor de studie vragen we om niet meer de zaal 
te betreden, maar aan de deur te wachten. 

 Mondmaskerplicht in de schoolomgeving. Tijdens de start- en einduren geldt de mondmaskerplicht 
rond de school. We vragen iedereen om hierop attent te zijn en anderen hierover, indien nodig, op 
een vriendelijke manier aan te spreken.  

 De kinderen die boterhammen eten, blijven ’s middags in hun eigen klasgroep, in hun eigen 
klaslokaal. 

 Kinderen die een warme maaltijd nuttigen, gaan naar het parochiehuis en eten daar op een vaste 
plaats in hun eigen klasbubbel. 

 Bij (toekomstige) afwezigheden omwille van quarantaine of besmetting wordt een leerling of 
leerkracht mogelijks getest. Dit heeft als gevolg dat, in afwachting van een test, leerlingen of 
leerkrachten uit voorzorg niet naar school mogen komen. Het kan ook dat leerlingen plots afgehaald 
worden. Omwille van de privacy is het niet steeds haalbaar om dit aan de andere leerlingen duidelijk 
uit te leggen. Organisatorisch is dit allemaal ook niet vanzelfsprekend, maar we proberen dit zo goed 
mogelijk op te lossen. We beseffen zeer goed dat met de stijgende coronacijfers ook de ongerustheid 
van ouders toeneemt. Weet dat bij melding van een positief resultaat (besmetting covid-19) van een 
leerling of leerkracht onmiddellijk contact genomen wordt met het CLB om te overleggen welke 
stappen er genomen moeten worden. Hierover zullen we dan ook steeds zo snel mogelijk 
communiceren. 

 Mogen we met aandrang vragen, om leerlingen die thuis reeds 1 of meerdere symptomen vertonen, 
niet naar school te sturen tot verder onderzoek is gebeurd of de symptomen verdwenen zijn? We 
hopen zo om samen met jullie onze school zo lang mogelijk open & veilig te houden. Indien er een 
leerling of ouder positief werd getest, gelieve ons altijd te verwittigen. 
Zo kunnen we de nodige risicoanalyse uitvoeren, bijsturen en aanpassen indien nodig. 

De basisregels blijven ook op onze school uiteraard van toepassing: 

 handen wassen 
 maskers dragen door leerkrachten 
 afstand houden 
 ventileren van de klaslokalen 

 

Mochten jullie hierover verdere vragen hebben, aarzel niet om ons te contacteren.  

Samen Schoolmaken! 

Niemand weet hoe de komende maanden er zullen uitzien, maar onze school blijft de leerlingen warm 
onthalen. Het is mogelijk dat ook Team Ten Ede, door veel afwezigheden, onder druk komt te staan. Vandaar 
nu reeds deze oproep: welke mama’s en papa’s willen, mocht het nodig zijn, een opvangmoment 
begeleiden? Het gaat niét om lesgeven, wél met goesting een groep jongens en meisjes opvangen op de 
school. Voel je je geroepen? Stuur een mailtje naar info@lagereschooltenede.be of bel naar 09/252.38.15 
tijdens de schooluren. We noteren dan uw contactnummer en mogelijke opvangdagen, zodat we op het juiste 
moment onze leerlingen kunnen opvangen. 

 

mailto:info@lagereschooltenede.be


Trooper ook jij mee voor onze school? 
 

Je kan ons nog steeds een beetje sponsoren door jouw persoonlijke online aankopen te doen via Trooper. Dit 

is voor jou geen meerkost maar brengt voor ons wel wat geld in het laadje. 

Surf naar Trooper alvorens je ergens een online aankoop doet, tik vrije lagere school Ten ede in bij vereniging 

en shoppen maar! 

 
 

 

 

Hartelijk dank voor jullie steun bij onze koekenslag! 

 

Met onze lagere school verkochten we liefst 520 dozen koeken! 

 

 

 

Voorleesweek 
 

Yes, binnenkort is het weer voorleesweek! Dit schooljaar is het thema: Lezers maak je samen. Dit klopt 

helemaal! Om kinderen aan het lezen te krijgen, hebben we jullie hulp nu nog meer nodig dan anders. 

Aangezien het door de coronamaatregelen moeilijk is om voorleesouders uit te nodigen op school, zouden we 

jullie willen vragen om tijdens de voorleesweek enkele momenten voor te lezen aan je kind. Op 

www.voorleesweek.be vind je boekentips voor alle leeftijden. Hop, op naar de bib (als die open zijn)! Of 

misschien staat er al een hele tijd een boek te wachten in de kast tot het gelezen wordt. Dit is het moment! Of 

haal je jullie favoriete voorleesboek graag nog eens van onder het stof? Zeker doen! 

 

 
 

 

 

www.voorleesweek.be%20


Menu november 2020 
(Vergeet morgen het ingevulde briefje niet mee te geven met je zoon/ dochter!) 

 

12/11: Tomatensoep, rijst, perzik, currysaus en kip 

13/11: Pompoensoep, puree, fijne groenten en vis 

 

16/11: Wortelsoep, spaghetti bolognaise 

17/11: Broccolisoep, aardappelen, prinsessen en hamburger 

19/11: Aspergesoep, aardappelen, rode kool en chipolata’s 

20/11: Tomatensoep, broccolipuree en vissticks 

 

23/11: Champignonsoep, lasagne 

24/11: Pompoensoep, aardappelen, erwten & wortelen en schnitzel 

26/11: Bloemkoolsoep, puree en balletjes in tomatensaus 

27/11: Aspergesoep, puree en vispannetje met fijne groenten 

 

30/11: Tomatensoep, puree, sla & tomaten en vol-au-vent 

 

Programma november 2020                  We bouwen aan de toekomst! 

zo 1 Allerheiligen 

ma 2 begin herfstvakantie - Allerzielen 

di 3   

wo 4   

do 5   

vr 6   

za 7   

zo 8 einde herfstvakantie 

ma 9 

 
 
 

di 10 

 
 
 

wo 11 Geen school (Wapenstilstand) 

do 12  

vr 13   

za 14   

zo 15   

ma 16   

di 17   

wo 18   

do 19   

vr 20   

za 21   

zo 22   

ma 23   

di 24   

wo 25   

do 26   

vr 27   

za 28   

zo 29   

ma 30  
 


