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Nieuwsbrief aan onze ouders
Nu de paasvakantie ten einde loopt blikken we vooruit naar het derde trimester.
Opstart met de geldende coronamaatregelen
•
•

•
•
•
•
•

Alle klassen kunnen terug voltijds naar school komen.
Er zijn terug warme maaltijden voor de kinderen vanaf maandag 19 april.
De kinderen zitten in de refter per klas. In de refter van de lagere school zetten we verder in op
een stille refter.
De kinderen van het 5de en 6de leerjaar dragen overal een mondmasker behalve bij het eten en
het sporten buiten.
We zorgen overal voor een goede ventilatie en blijven ook inzetten op alle andere hygiënische
maatregelen.
In de maand april gaan we nog niet zwemmen. Vanaf mei bekijken we dit opnieuw.
Alle leerplichtige leerlingen ( K3 t/m 6de lj) zijn terug op school aanwezig, behalve als men een
geldig afwezigheidsattest heeft.
Geef alle materialen die werden meegegeven aan de leerlingen van de lagere school voor de
paasvakantie terug mee naar school. De leerkrachten zullen deze verzamelen.
De kinderen hebben de boeken in het derde trimester nodig om in de klas mee aan de slag te gaan.

Verkiezing geleding ouders schoolraad
De verkiezingen konden voor de vakantie niet doorgaan wegens te veel afwezige klassen.
Samen met deze nieuwsbrief ontvang je een voorbeeld van de stembrieven die de kinderen maandag
meebrengen naar huis. Elke ouder heeft een stem. Enkel deze gekleurde stembrieven kunnen gebruikt
worden om geldig te stemmen.
De stembus zal dinsdag 20/4 en woensdag 21/4 aan de schoolpoort staan. Op de stembrief staan
andere data, maar deze brieven lagen eigenlijk klaar om reeds voor de vakantie mee te geven. Wegens
corona kon de stemming toen niet reglementair doorgaan.
Sober maal
Het uitgestelde sober maal met de leerlingen van de lagere school ten voordele van Broederlijk Delen gaat
door op donderdag 29 april.
Oudercontacten in de kleuterschool en lagere school
De oudercontacten mogen enkel digitaal doorgaan.
De leerkrachten maken hiervoor de nodige afspraken met de ouders.
Kleuterschool: periode van 29 april t/m 6 mei.
Lagere school: periode van 6 mei t/m woensdag 12 mei
Sportdag kleuterschool
De sportdag voor de kleuterschool op 30 april in het sportcentrum kan wegens corona niet doorgaan.
Eerste communie en plattelandsklassen
Hierover werden we zelf nog niet geïnformeerd om reeds definitieve beslissingen te kunnen doorgeven.
We houden jullie op de hoogte van zodra we meer informatie binnen krijgen.
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Data om te onthouden:
o
o
o

o

Donderdag 22 april: installatievergadering van de nieuwe schoolraad
Donderdag 29 april: sober maal in de lagere school
Maandag 10 mei en dinsdag 11 mei: Meester op de fiets: we hopen dat deze activiteit per klas en
in de buitenlucht voor onze leerlingen (1ste t/m 4de lj) kan doorgaan.
We houden jullie op de hoogte en bezorgen jullie tijdig de planning zodat de leerlingen weten op
welke dag ze hun fiets nodig hebben.
Donderdag 13 en vrijdag 14 mei: Vrijaf
Met vriendelijke groet,
Monique Dhoore
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