
   

 

 

  

 

Beste  ouders 

De eerste maanden van het schooljaar zitten er al op. Morgen begint de herfstvakantie. Tijd om 

even achter – en vooruit te blikken…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nieuwsbrief 3 

            30 oktober 2020 
                

 

 Frietjesfeest@home 

Het alternatieve frietjesfeest van afgelopen zondag kende een groot succes. Heel veel 

bestelden frietjes met lekker vlees en dessertjes.  

De opbrengst besteden we zoals eerder gecommuniceerd aan een duikelrek voor op de 

speelplaats van de Belleschool en aan extra didactisch materiaal voor alle klassen. Dankzij 

jullie steun varen onze kleuters er wel bij! 

Aan het frietjesfeest was ook een fotowedstrijd verbonden. Uit de vele inzendingen koos de 

jury de ludiekste foto’s. Proficiat aan deze 3 families! 

1ste prijs: 1 kg vlees naar keuze        2de en 3de prijs: 4 dessertjes naar keuze 

Fam. De Roo      Fam. De Block      Fam. Wieme 
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Tot slot wens ik iedereen een deugddoende herfstvakantie toe. Zorg heel goed voor elkaar in je eigen 

bubbel en houd het veilig! We zien elkaar terug op donderdag, 12 november. Heel graag tot dan! 

 

Hilde Peeters                                                Belangrijk: 

Directie ’t Kersenpitje                              Tussen 16 en 27 november: oudercontacten online   (info volgt)     

  Coronanieuws 
Tot nog toe bleef onze school gelukkig zo 

goed als gespaard van coronabesmettingen. 

Met de verlengde herfstvakantie in zicht 

hopen we dat onze school Covid-19 verder 

kan ontlopen.  

Na de vakantie zal er aan elke poort in de 

Toekomststraat een ontsmettingszuil staan 

zodat de handen bij het binnenkomen nog 

gemakkelijker kunnen ontsmet worden.  

Het mondmasker blijft uiteraard voor elke 

volwassene verder verplicht. 

Ik dring er ook op aan om aan de poorten 

afstand te houden van elkaar. Gelieve even 

geduld te hebben bij het afhalen van je 

kleuter en niet massaal naar de poort te 

komen als deze opengaat. Samen houden we 

het veilig! 

Boterhammendoos: LESS is MORE!! 

Vele kleuters eten ’s middags boterhammetjes. 

Regelmatig bemerken we kindjes die een (heel 

goed bedoelde) overvolle brooddoos 

meehebben. 

Dikwijls zien we dan nog allerlei extra’s.  

Daarom hierbij onze oproep:  

Geef a.u.b. slechts het aantal boterhammetjes 

mee dat haalbaar is voor je kleuter. Laat 

koekjes, chocolaatjes, snoepen… als dessertje 

achterwege. De kleuters eten dit immers vaak 

eerst op zodat de rest niet meer lukt. 

Dus liever 2 boterhammetjes die op geraken én 

waarover je kindje het overzicht kan bewaren.. 

 

 

WELKOM !!! 

Op donderdag, 12 november verwelkomen we in ’t Kersenpitje 11 nieuwe peutertjes: Fay, Thor, 

Rémie, Ilnyo, Lotte, Bas, Cisse, Magnus en Arthur starten in de hoofdschool . Luna en Senn zetten hun 

eerste stapjes in de Belleschool. 

      


