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Beste Ouders,  

 

 

De eerste maand van het schooljaar is alweer voorbij. We hopen dat  we het op deze 

manier een schooljaar lang kunnen volhouden want het lukt wel vrij goed. 

 

Ondertussen hebben we ook al een zicht op de leerresultaten van de kinderen.  

In alle klassen hebben we deze maand heel wat leerstof herhaald. 

De leerlingen waarbij we toch een “zekere achterstand of stilstand” vaststellen, worden op 

school bijgewerkt . Soms moeten ze thuis gekende leerstof extra inoefenen.   

De leerlingen die thuis moeten blijven wegens een coronatest of in quarantaine moeten, 

krijgen de leerstof die ze zelfstandig kunnen maken , mee naar huis om in die periode 

thuis actief te leren (indien ze niet ziek zijn natuurlijk) . De leerkracht houdt  contact met 

het kind. 

Bedankt aan het gezin waar een besmetting van corona geweest is om de richtlijnen van 

de quarantaine zo goed op te volgen, wat zeker niet gemakkelijk geweest is.  

We hopen dat iedereen het plichtsbewust veilig houdt  en ons eerlijk op de hoogte houdt 

bij een mogelijke besmetting. Zo houden we het safe voor iedereen!  

 

Zwemles: één keer per maand is er tijdens onze zwemles ook een andere school 

aanwezig in het zwembad. Om de zwemlessen coronaproof  te organiseren,  hebben we 

besloten om die ene keer per maand de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar op een 

ander uur te laten zwemmen.   

Hun zwemles gaat dan door van 13u00-13u30  i.p.v. 14u00-14u30 , dit is enkel op 

donderdag 15 oktober en 19 november.  De bus vertrekt om 12u45 ! De andere 

donderdagen blijft de regeling zoals ze was.  

Voor het 1ste en 2de leerjaar wijzigt niets.  

Het 3de en 4de leerjaar zwemt het tweede en derde trimester, zij krijgen in januari een brief 

met de regeling.  

 

Het leerkrachtenteam 

 

AGENDA: 

 Donderdag 01 okt: 20u schoolraad 

 Maandag 05 okt:  facultatieve verlofdag, vrijaf voor de lagere school  
(kleuters hebben ook verlof wegens pedagogische studiedag) 

 Donderdag 08 okt: geen zwemmen 

 Vrijdag         09 okt: soepbedeling, gratis voor alle kinderen, test van de ouderraad 

 Woensdag 14 okt:  pedagogische studiedag, vrijaf voor de lagere school 
(de kleuters hebben wel school) 

 Zondag 18 okt: eerste communie 

 Maandag  19 okt tot en met vrijdag 23 oktober: STEM olympiade 
 

 Maandag 02 nov tot en met zondag 8 nov: herfstvakantie 

 Woensdag 11 nov: verlofdag   
 

WEBSITE DE ZONNEBLOEM: www.zonnebloem.lummen.be  

OUDERRAAD: https://www.facebook.com/OuderraadDeZonnebloem  
 


