
                       

 

 

 

 

 

 

Vrijdagpost lagere school                                                     26 november 2021 

 

Beste ouders/verzorgers,  

 
We kunnen er niet omheen, de corona cijfers gaan weer de hoogte in. We doen ons best om sluiting 
van klassen of de gehele school te voorkomen.  
We zijn ons ervan bewust dat het voor onze leerlingen van groot belang is om in het schoolritme te 
blijven en dat het afstandsonderwijs niet voor al onze leerlingen mogelijk is.  
 
We houden ons aan de volgende regels:  

- Het mondmasker dragen is verplicht voor leerlingen van 10 jaar en ouder en de collega’s van 
die klassen. Als er voldoende afstand en ventilatie is, mag het mondmasker binnen af als de 
leerlingen stilzitten. Buiten kunnen de mondmaskers af. De andere collega’s dragen ook een 
mondmasker.   

- We blijven de klassen ventileren en de luchtkwaliteit opvolgen.  
- We blijven extra goed letten op (hand)hygiëne. 
- Vergaderingen, oudercontacten gaan opnieuw digitaal door. 
- Externen mogen de school binnen mits afspraak en mondmasker.  
- Extra muros activiteiten kunnen blijven doorgaan volgens de regels in samenleving 

Ondanks deze regels streven we er naar om het onderwijs zo ‘normaal’ mogelijk te laten doorgaan. 
We willen de extra belasting vanuit de coronamaatregelen bij de leerlingen zo laag mogelijk houden 
en ruimte bieden om binnen een positief leerklimaat te mogen leren en ontwikkelen.   

Verder is er in de afgelopen week heel hard gepuzzeld op een herorganisatie van de bezetting van de 

klassen. Er zijn enkele medewerkers langdurig afwezig, maar het lukt echt niet om nieuwe fijne 

collega’s te vinden. Daarom hebben we een nieuwe personele ‘puzzel’ om de klassen te voorzien van 

een leerkracht. De komende week gaan we ons richten op een nieuwe verdeling van de therapeuten 

over de klassen.   

Voor klassen waar er wijzigingen zijn, zal er vandaag een brief mee gaan in de agenda. 

 

Vorige week namen we afscheid van onze stagiaires Zoë, Inne, Karo en Kiara en deze week 

verwelkomden we onze nieuwe stagiaires.  

Chaimaë is gestart in groep I, Phebe in groep II, Sevval in groep III en Dimitri in groep IV. We wensen 

hen een leerzame en fijne stageperiode tot aan februari.  

 

 

 

                           



Over corona 

Als u of uw kind ziek zijn, blijf dan thuis! Let op de volgende signalen: 

Bij koorts (38,0°C en hoger). 

- Bij hoesten of problemen met ademhalen. 

- Bij verkoudheid EN andere klachten (bijvoorbeeld spierpijn, 

keelpijn, hoofdpijn, geen honger, veel vermoeidheid). 

- Bij niet meer goed kunnen ruiken of proeven. 

 

Als uw kind koorts heeft op school, wordt u opgebeld om uw kind op te halen. 

 

Informatie over corona en quarantaine vindt u op de site: https://www.info-

coronavirus.be/nl/contactopvolging/ 

 

Draag een mondmasker en houd genoeg afstand als u uw kind komt ophalen bij de 

poort (1,5 meter). Blijf niet  langer dan nodig is om samenscholing te voorkomen. Zorg 

op deze manier goed voor u zelf en voor elkaar! 

 

Met warme groeten wensen we u een heel fijn weekend!   

Team Parcivalschool  

 

 

Uit de handwerklessen 

Tijdens de handwerklessen werken de leerlingen met allerlei materialen, zoals wol, vilt, katoendraad. 
Hiermee leren ze ambachtelijke technieken. De kinderen leren dat ze met hun handen mooie dingen 
kunnen maken en vol te houden.  

De jongste klassen maken een kabouter, hierbij komen verschillende technieken aan bod zoals 
weven op een weefraam, rondweven, natvilten en prikvilten.  
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Klas B maakt een kussentje met de kruisjessteek en we breien een konijntje.  

 

 



Klas C werkt dit jaar rond dieren. De kinderen maakten reeds een dier uit papier maché. 

 

 

Klas D en klas A werken rond 
het zelfportret.  

In klas D borduren de kinderen 
dit op geschilderd doek. 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In klas 2 tekenden de kinderen alvast hun zelfportret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Buitendag 

 

Vorige donderdag trokken alle klassen erop uit tijdens de buitendag. Ziehier enkele sfeerbeelden… 

 

Klas D ging op stap naar Herentals. Toen ze daar door de 

straten wandelden, vonden de leerlingen dat ze precies in 

Amerika 

waren. : ) 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                               

Groep IV… 

Klas 1… 

 

 

 

                                                                          

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep I… 

 

Klas C 

 

                                                   Groep III 



Uit de ouderraad 

 

 Op de laatste ouderraad waren helaas niet veel ouders aanwezig. De school wil proberen 

ontmoetingsmomenten voor ouders te organiseren in de hoop dat daaruit een meer actieve 

ouderwerking kan ontstaan. 

 De Type 2 en Type 9-afdelingen op onze school zijn volzet. Voor deze beide types zijn er 

wachtlijsten. In Type BA zijn nog een aantal openstaande plekjes. Dat wil zeggen dat er in de 

loop van het schooljaar nog kinderen kunnen ingeschreven worden. 

 Het vinden van fijne, geschikte leraren om langdurig afwezige leraren te vervangen blijkt erg 

moeilijk. De school doet haar uiterste best om vervangingen intern op te lossen. Dat kan een 

impact hebben op de organisatie van de klassen en de therapieën. 

 Er wordt nagedacht over hoe we onze speelplaatsen aantrekkelijker en groener kunnen 

maken voor onze kinderen. Voor de zwakste kinderen zal er een stuk van de speelplaats 

afgebakend en ingericht worden.  

 Het op- en afstappen in en van de bussen verloopt intussen een stuk veiliger dankzij de 

nauwe samenwerking tussen busbegeleiders, leraren en stagiairs. Aan de ouders wordt 

gevraagd om de voorziene parkeerstrook steeds vrij te houden voor de bussen. 

 

 

Mededelingen 

 

 Beste ouders/verzorgers, denken jullie er aub aan om wanneer je kind 10 

jaar of ouder is  elke dag een mondmasker + een reserve-exemplaar mee 

te geven?  

 

 

 

Kalender 

 
 Maandag, 29 november: Adventstuin.    

 

 

 
 Vrijdag, 03 december: bezoek van de Sint op onze school! 

Sint en Pieten zijn welkom op onze school en houden voldoende afstand en 

dragen ook hun mondmasker. We laten activiteiten met de Sint zo veel 

mogelijk buiten doorgaan. 

 

 
 Woensdag, 08 december: pedagogische studiedag. De kinderen hebben die dag geen 

school. 

 
 

 


