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maandag 19 april 2021
Corona update
 De school gaat op maandag 19 april weer open.
 Er zijn opnieuw warme maaltijden vanaf maandag 19 april.
 De mondmaskerplicht voor de leerlingen van L5 en L6 blijft behouden.
 Daguitstappen mogen nu ook binnen doorgaan op voorwaarde dat de uitstap niet met het
openbaar vervoer georganiseerd wordt. We bekijken de mogelijkheden.
 De leerlingen van de lagere school blijven in hun klasbubbel eten en spelen in speelzones.
 De lessen lichamelijke opvoeding zullen bij goed weer zoveel mogelijk buiten doorgaan.
Andere reeds genomen maatregelen blijven van kracht.

Overzicht belangrijke data (zie ook Smartschoolkalender)

-

De school is gesloten op woensdag 12 mei (facultatieve
verlofdag), 13 en 14 mei (Hemelvaart + brugdag), maandag 24
mei (Pinkstermaandag), dinsdag 25 mei en woensdag 26 mei
(facultatieve verlofdagen).

-

De schoolfotograaf komt langs op dinsdag 4 mei.

-

Proclamatie 3 kleuterklas + 6de leerjaar op maandag 28 juni

-

Oudercontact K3 op dinsdag 22 juni.

de

Doorschuifdag op maandag 28 juni. Dan maakt uw kind kennis met de leerkracht
van de volgende klas.
Oudercontact L6 op donderdag 24 juni.
Oudercontact voor alle andere kleuters en leerlingen op dinsdag 29 juni.
Laatste schooldag op woensdag 30 juni.

Oudercomité
De vergadering van maandag 26 april wordt verplaatst naar maandag
14 juni om 18.30u via Smartschool live ‘directeur’.

Prikkelworkshops
Herinnering voor de ouders die hun kind inschreven voor de workshops




Maandag 7/6 en 14/6 van 15.35u – 17.35u voor L1
Maandag 3/5 en 10/5 van 15.35u – 17.35u voor L2
Maandag 19/4 en 26/4 van 15.35u – 17.35u voor L3

BEBAT dubbele punten
Tijdens de Dubbele Puntenactie van Bebat krijgt onze
school voor elke ingezamelde kilo gebruikte batterijen niet
1 maar 2 punten. Punten die we kunnen inruilen voor toffe
uitstapjes en didactisch materiaal.
Breng uw gebruikte batterijen, in een zak, mee
naar school. Dank voor uw medewerking.

BUITENSPEELDAG
'Tijd om je speelkleren aan te trekken en naar buiten te gaan! Op 29/4 is het buitenspeeldag en
wordt Brussel ons speelterrein. Ga naar de parken, neem krijt mee op straat en zwaai eens naar de
buren. Veel plezier!

Weetjes:
- Fiscale attesten voor het kalenderjaar 2020 worden naar u gemaild in de week van 19 april.
Belangrijk voor de ouders die deze inbrengen via Tax-On-Web.
- Het 5de leerjaar neemt volgende week deel aan de grote verkeerstoets.
- Het 3de leerjaar volgt de workshop ‘leren programmeren’ op vrijdag 23 april en de 2de
kleuterklas op vrijdag 30 april.
- Donderdag 29 april neemt de school deel aan de ‘buitenlesdag’.
- Juf Sarah De Greef zal, na haar zwangerschapsverlof, vanaf maandag 19 april deeltijds voor
de klas staan in K0K1B.
- Naschoolse activiteit voor kleuters ‘verhalenvriendjes’ start na de paasvakantie.
Er zijn geen vrije plaatsen meer.
Dinsdag voor K0 en K1 van 15.40u tot 16.10u
Donderdag voor K2 en K3 van 115.40u tot 16u30u
-

‘Kleine beentjes, wiebelteentjes, zo bijzonder, dit kleine wonder’.
Juf Laetitia is bevallen van een zoontje Emilio. Wij wensen de kersverse ouders van harte
proficiat!

