
          
                                                                                 

Vrijdagpost lagere school           18 september 2020 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
We hebben deze week ook al weer hard gewerkt! Er wordt bijvoorbeeld geleerd over 
Egypte, gerekend, gelezen, geturnd en nog veel meer! Ook het zwemmen is weer van start 
gegaan. Helaas heeft de directie van het zwembad, om de veiligheid i.v.m. corona te 
garanderen, een zwemtijd teruggetrokken tot in ieder geval januari.  
Dit betekent dat de twee klassen van de donderdagzwemtijd twee uren extra sporten met 
meester Jan en Bert i.p.v. zwemmen. We brengen jullie verder op de hoogte als de zwemtijd 
in januari weer aan ons wordt toegekend.  

 
Wij vragen aan u om uw kind thuis te houden als het verkouden of ziek is. Dit 
voor de veiligheid van uw kind én die van anderen.  
Als uw kind koorts maakt of zich niet lekker voelt op school, moet hij/zij 
onmiddellijk opgehaald worden.  
 
Neem telefonisch contact met de huisarts (van wacht) op bij:  

 

Koorts (38,0°C en hoger) tenzij de oorzaak van de koorts gekend is, zoals bijvoorbeeld na 
vaccinatie. 

Hoesten of problemen met ademhalen. Gekende klachten (bv. bij een leerling die astma 
heeft) tellen niet mee, tenzij de klachten plots verergeren. 

Verkoudheid EN andere klachten zoals spierpijn, ongewone vermoeidheid, keelpijn, 
hoofdpijn of geen eetlust. Leerlingen die enkel klachten hebben van een verkoudheid of 
van neusloop door allergie, mogen naar school. 

Niet meer goed kunnen ruiken of proeven. 

 
De huisarts bepaalt of een test nodig is en vertelt waar dit kan. De leerling blijft thuis tot het 
resultaat van de test er is. 
 
We vragen u nogmaals om bij het afhalen van de kinderen om 15.15 uur de nodige afstand 
aan te houden op de stoep, eventueel aan de overkant. Wij zullen de kinderen tot bij u 
brengen. I.v.m. de stijgende coronacijfers willen we u vragen om zo kort mogelijk te 
verblijven aan de poort! 
Als er een schoolbus aankomt, krijgt die voorrang. Alvast dank voor uw medewerking! 
 



Mocht u nog bezorgheden/vragen hebben over het coronavirus, dan kunt u algemene 
informatie vinden op de website: info-coronavirus.be. 
Heeft u nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be. 
 
Met warme groeten wensen we u een prettig en zonnig weekend!  
Team Parcivalschool  
 
Mededelingen 
 

 Op donderdag 24/09 vieren we het Sint Michaelsfeest.  
Het is het eerste jaarfeest dat wij in het schooljaar vieren. Dit feest is genoemd naar de 
aartsengel Michaël. Michaël weegt goed en kwaad af en strijdt met de negatieve krachten, 
de “draken”. Daarom staat deze engel meestal afgebeeld met een zwaard en een 
weegschaal en soms met de draak. 
  
De zon heeft haar hoogtepunt bereikt en gaat nu naar het herfstpunt, waar dag en nacht 
even lang zijn en spoedig zal de nacht het winnen. In de natuur kun je merken dat de groei 
tot staan is gekomen. Bloemen raken uitgebloeid, bladeren beginnen geel te worden en te 
verdorren. Dieren gaan hamsteren en trekken zich terug voor hun winterslaap. De natuur 
begint zich duidelijk voor te bereiden op de winter. Zij wordt stil en komt tot rust. De aarde 
omhult zich in nevels en wolken. Nu al loeien de najaarsstormen en het blad wordt van de 
bomen gerukt tot zij kaal zijn en de bomen levenloos lijken. Maar hierin speelt zich iets 
bijzonders af: we zien het wonder van vrucht en zaad. De plant sterft af, maar in het zaad 
heeft de plant het leven weer overgedragen! Het is een samentrekken, een verinnerlijken 
van alles wat het leven betreft. Ook de mens maakt deze verandering mee. Wanneer wij na 
onze “uitbundige” zomer het werk weer hervatten, gaat dit vaak gepaard met een bewust of 
onbewust afwegen van de mogelijkheden. We staan in een spanningsveld tussen nieuwe 
impulsen en opgelegde beperkingen. De aartsengel Michaël  weegt het goede tegen het 
kwade af. Wij moeten, zoals Michaël ons toont, het zwaard ter hand nemen en ten strijde 
trekken. Niet tegen iets of iemand, maar tegen de twee uitersten in ons zelf, die we steeds 
voelen opkomen, tegen onze innerlijke “draken”, leren omgaan met onze eigen zwakke 
kanten. Daar is moed voor nodig!! 

 
We starten op school met het drakenspel, waarna we er in 2 groepen op uit trekken. 
De groep met de oudere leerlingen gaan richting het Boelaerpark, de jongere leerlingen gaan 
richting groenkwartier. Tijdens het verloop van het feest blijven we zo veel mogelijk binnen 
de bubbel van onze klas en we letten goed op de hygiëne (we nemen handgels mee). We 
verzamelen kracht en moed tijdens de verschillende spelletjes en vliegeren er op los. 

 

 Gezonde voeding en duurzaamheid vinden wij belangrijk. Daarom kiezen we ervoor 
op school geen snoep of frisdrank toe te laten. Ook koeken met chocolade 
beschouwen we als snoep! Kijken jullie er a.u.b. mee op toe om de kinderen een 
gezond 10-uurtje mee te geven? Een stukje fruit, groentjes om te knabbelen of een 
droge koek, liefst niet voorverpakt, smaakt zeker even lekker.  
 

 Bij de vrijdagpost van 4 september ontving u in bijlage het formulier: 
'Verklaring kennisneming schoolreglement' 

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu5591309.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3D0mkfurg6m8tUat-2B8Fk-2FTg5dL71-2FzTcjXdnMs5QiXx9ti4uBeP7Lq6k9-2FUltUbR2qxpol7BzvIg0MMMasFWj5k-2Fc2CsKAD2LbaRXX7Opd-2BR1WDvfp9Eg4rCZOiS127IuHKvcnP8qlmcxoQw966EByRg1mf0ne5-2BEq4kxxV3z4vN-2B4Lal-2FKG02vmq3fpxFjfhU2YYP_JPJKksVUVPa1sUu2p3A8wH4C5eEWRf4kxVZHKrGhFgXmiJeF1yynXqMG8FLX4f7R34zuEtxh9r8LT54nFuH2cR-2BDKfZBOGcrpm-2B3BrJU8VZmjLVuV-2FYU-2BHmkwz-2BQt8yXkw2Attj45tVxkIEhv58cEO0SISQ9AJzhBAFsGrX5x2xJyip-2FAdhG4S7PwH6-2FOhBr-2FeKdOSCt8NDUntc2cmXxk4u8ozX-2F1ri8WYRME4aXYSbyeU5Rv21q18Kg-2FC6PT622ACbcrIETYcoFC-2B4X-2F62e1cVeBoS-2FTaeZoqM-2BtWYgHBbcWRdUBGKsurWNGHPQYyUVPg3enJdofCe6T5rCsXE7DxTF-2FAy8cTJPPnM51Wee3WVOKXY2SrVv5C6JL-2BBInfT6&data=02%7C01%7C%7Cec35207c7b3e4b95104c08d7d1936698%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637208304388691203&sdata=o%2FEjGrMwDw%2FAIwuJjqNDJTg63M08eVzXQ6pk4xbpmW0%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu5591309.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3D0mkfurg6m8tUat-2B8Fk-2FTg5dL71-2FzTcjXdnMs5QiXx9ti4uBeP7Lq6k9-2FUltUbR2qxpol7BzvIg0MMMasFWj5k-2Fc2CsKAD2LbaRXX7Opd-2BR1WDvfp9Eg4rCZOiS127IuHKvcnP8qlmcxoQw966EByRr8uhZs5poftLrwBaac0kUBqOGGWHG1DJmn9KClg5K2bRHX1_JPJKksVUVPa1sUu2p3A8wH4C5eEWRf4kxVZHKrGhFgXmiJeF1yynXqMG8FLX4f7R34zuEtxh9r8LT54nFuH2cR-2BDKfZBOGcrpm-2B3BrJU8VZmjLVuV-2FYU-2BHmkwz-2BQt8yXkw2Attj45tVxkIEhv58cEO0SISQ9AJzhBAFsGrX5x2xJyip-2FAdhG4S7PwH6-2FOhBr-2FeKdOSCt8NDUntc2cmXxk4u8ozX-2F1ri8WYRME4aXYSbEcsR2WFmc3y50y3NSDw8qi7KDcEBfaOIl-2BrcTLirA8AcY6X9fcvC4bqCUldOSQdxOD3y-2FM7F3TPyv7G-2BS-2BifFfIMJEAP4-2BUidBiYBeJ2BcdpRBBJPZBFIcMDWYqYRSUjfqEis28L5gViU1Bbl6Yxz&data=02%7C01%7C%7Cec35207c7b3e4b95104c08d7d1936698%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637208304388691203&sdata=wCn%2FPdSwHsXDcCTMB31e%2FZmjQOFUsIKODWD5OBJJobU%3D&reserved=0


Gelieve dit ingevuld en met handtekening terug te bezorgen aan het secretariaat. 
Hartelijk dank! 

 
Uit klas A 
Klas A is goed gestart. Wij zijn al volop aan de slag met de nieuwe letters. 

  

              
 
Dit is soms wel hard werken en daarom gingen we samen met juf Charlotte als verrassing 
naar het park en wat was dat fijn!  Zeker met dat mooie weer. 
 

                                                    
 

Kalender   

 Donderdag, 24 september 2020: Sint Michaëlsfeest. 

 
 

 Maandag, 05 oktober 2020: facultatieve verlofdag. Er is dan géén school. 

 



 


