
 

herfstvakantie 2020 

Na een zonnige en gele opstart dit schooljaar is het weer goed omgeslagen. De re-
gen valt soms met bakken uit de hemel en de bladeren vliegen door de lucht. De 
herfst is in het land. Zoals nu de bomen verkleuren, schakelen we na de herfstvakan-
tie over naar code oranje.  
 
Net nu de dagen korter worden en het weer killer wordt, gaan de coronacijfers de 
verkeerde richting uit.  Het blijft belangrijk dat we ons met zijn allen aan de basisre-
gels houden en de maatregelen opvolgen. Alleen als we samen een inspanning 
doen, kunnen we dit virus aan. 
De informatie die we je stuurden rond de maatregelen na de herfstvakantie, kun je 
op de website van de school nog eens  nalezen: www.sint-andreas-brugge.be onder 
de rubriek ouders/coronanieuws. 
 
Wij hopen dat we jullie allemaal op 12 november terug mogen zien op school. 
Maar eerst willen we jullie toch een deugddoende herfstvakantie toewensen. 
  
 



 Hou 1,5 afstand 

 

 

 Draag altijd een mondmasker op het 

schooldomein 

 

 Regels van basishygiëne opvolgen 

Regelmatig handen wassen 

Nies of hoest in je elleboog of een 

papieren zakdoek. 

 Zet je kind zo veel mogelijk af aan de 

schoolingang. 

 

 

 

 

 Kom niet op de kleuterspeelplaats of 

de voetbalspeelplaats.  Enkel het 

zandplein is toegankelijk voor ou-

ders. 

 Ouders komen niet in de gebouwen. 

richtlijnen covid 19 in het kort 

Zorg voor elkaar en voor jezelf. 

Samen sterk tegen corona. 



Het Heilig Hart in het nieuw 
 
Na heel wat verbouwingswerken waaronder het sanitair blok, het Cas en Lisa-huis, centrale 
verwarming, een fietsenstalling, de traphal naar de turnzaal, de leestuin was nu de eetzaal 
aan de beurt. Alle oude kasten en toestellen waren dringend toe aan vervanging. We kon-
den het  schooljaar starten met een nieuw ingerichte eetzaal! Degelijke ruime opbergkas-
ten, een oven, microgolf, koelkast, diepvries,.... teveel om op te noemen.  
Een luxe waar we lang van droomden is nu werkelijkheid.  
 
Marleen Dhoore 
 



Piraten in het bos 

 

20 oktober. Het is weer zover. De piraatjes van de Zeeklas gaan voor een  half dagje op 
avontuur, samen met hun vrienden van de Vlinderklas. Niet over de zeven zeeën deze 
keer. Vandaag trekken ze het bos in. Dat is ondertussen een jaarlijkse traditie in de herfst. 

 

Sam, de gids, neemt ons mee op pad om het Indianenspoor te volgen. De piraten krijgen 
een haarlint en twee strepen verf op het gezicht en worden zo in één ogenblik echte 
bosindianen. De sfeer zit er meteen in. De  bedoeling is om  zoveel mogelijk bladeren te 
verzamelen in het haarlint. Wie de meeste bladeren kan verzamelen door allerlei op-
drachten uit te voeren, wordt het opperhoofd. Tijdens onze  2 uur durende wandeling krij-
gen we ook heel veel  interessante weetjes te horen over de paddenstoelen, soorten bo-
men, soorten bladeren en vruchten. Kortom, een avontuurlijke én leerrijke ochtend. 

En de juf was trots op haar piraatjes! 

 



Ondertussen in de schaapjesklas 
 
De eerste stapjes in de kleuterschool verliepen 
vlot, alle kleuters wennen op eigen tempo aan de 
nieuwe vriendjes, de school en de juf. De juf 
neemt tijd om mee te spelen met de kinderen, te 
troosten waar het nodig is, te begeleiden in al de 
spelmogelijkheden in de klas en buiten de klas. 
De thema's mijn klas, fruit, groenten, kastanjes 
en takken kwamen  al aan bod, we experimente-
ren volop en we gaan op weg naar een grote zelf-
standigheid.  
Zie hierbij sfeerbeelden van onze belevenissen. 
 
Juf Greet 

 



Openluchtklassen 2020-2021 

Een van de hoogtepunten op onze school, zijn de openluchtklassen in het vijfde leerjaar. 

Iedereen kijkt er altijd vol spanning naar uit.  Dit jaar was het dubbel spannend: zou het 

weer wat meezitten en vooral zouden de coronamaatregelen het toelaten.  En we hadden 

dubbel geluk: het weer zat mee en we konden nog vertrekken.  Veel meer dan anders 

werd er gehamerd op handen wassen, afstand 

houden, mondmaskers doken overal op.  Maar 

hoedanook, het werden vijf prachtige dagen. We 

trokken naar de Palingbeek, stapten van de Kem-

melberg naar de Bosgeus, verkenden Nieuwkerke 

en ploeterden door lege aardappel– en maïsvel-

den.  De IJzertoren, de dodengang, een vlotten-

tocht op de IJzer en het oorlogsmuseum in Pas-

sendaele passeerden de revue.  En natuurlijk ook 

Flanders Fields, de opleiding tot professionele la-

kei en de indrukwekkende Menenpoort.  Daar-

naast was er ook ruimte om te spelen op het grote 

grasveld van de Bosgeus.   

Een vijfdaagse waar nog lang over gepraat zal wor-

den. 

 



 



Familienieuws 

Als school leven we mee in mooie en minder mooie momenten in het leven van onze ge-

zinnen en personeelsleden.   

 

 

overlijden 

Dré Vergauwe, neefje van Bas Vergauwe (6B) 
Lieve Devlieghere, mama van juf Hilde (vlinderklas) 
 
 
geboorte 
 
Aurora en Alessia, zusjes van floriano (k1A)  
Allegria, zusje van Germie (L5A), Angeddi (L3A), Daliane (L2B), Jean-Béni (L1B) en Miracle 
(K2C) 



Agenda 

Deze agenda is onder voorbehoud.  Door de coronacrisis vallen uitstappen en andere acti-

viteiten weg of worden de data gewijzigd.  We houden jullie op de hoogte van wijzigingen. 

 

zaterdag 31 oktober: eerste dag van de herfstvakantie 

donderdag 12 november: school terug open 

dinsdag 17 november: digitaal oudercontact kleuterschool 

maandag 23 november: start van de voorleesweek 

woensdag 25 november: pedagogische studiedag, geen school voor de kinderen 

vrijdag 27 november: verrassing voor de grootouders van de Garenmarkt 

donderdag 3 december: Sint in de Heilig Hartschool 

vrijdag 4 december: Sint in de Garenmarkt 

vrijdag 11 december: koekeloeren in de kleuterklas 

dinsdag 15 december: (digitaal) oudercontact kerstrapport  

zaterdag 19 december: eerste dag kerstvakantie 

maandag 4 januari: start tweede trimester 

 


