NIEUWSBRIEF 11 MEI 2021
Beste ouders,
Hopelijk loopt alles goed in jullie gezinnen, familie en
vriendenkring.
Op school verloopt alles momenteel vlot. Er zijn geen klassen
in quarantaine.
De coronamaatregelen werden wat versoepeld waardoor een
aantal klassen, jaren nog een uitstap konden plannen.
Fijn dat we dat de kinderen kunnen aanbieden.
En duimen dat we voor de rest van het schooljaar gespaard
blijven van ‘klassen die in quarantaine moeten’.

VRIJE DAGEN
Binnenkort zijn er enkele vrije dagen.

Woensdag 12 mei 2021 = pedagogische studiedag = vrije dag voor de leerlingen

Donderdag 13 mei 2021 = Onze Lieve Heer Hemelvaart = vrije dag

Vrijdag 14 mei 2021 = vrije dag

Maandag 24 mei 2021= pinkstermaandag = vrije dag

Dinsdag 25 mei 2021 = vrije dag

SCHOOLFOTOGRAAF
Vandaag kwam de schoolfotograaf langs.
Alle kinderen werden alleen gefotografeerd, er werden klasfoto’s gemaakt + broers en zussen
staan samen op de foto.
Deze foto’s zullen vrijblijvend te koop aangeboden worden. Voel je zeker niet verplicht deze aan
te schaffen.

VERVANGINGEN
Momenteel vinden we geen vervanger voor juf Ann die in ziekteverlof is. Annelies Cattoor neemt
deze klas over.
Enkele kinderverzorgsters van de Paddenstoel komen ondersteunen in de twee grote “eerste
kleuterklassen”. We zijn blij dat deze samenwerking mogelijk is.
Volgende week maandag en dinsdag zal er hoogstwaarschijnlijk wel een interim zijn.

INFODAG
Op zaterdag 29 mei, tussen 9.30 u. en 12 u., nodigen wij ouders, nieuwe kleuters en/of nieuwe
leerlingen uit om een kijkje te nemen in onze school.
Door de coronamaatregelen verloopt de infodag dit jaar (weer) een beetje anders: op veilige
afstand, met ontsmette handen, met een mondmasker voor de volwassenen en ... op afspraak.
Geïnteresseerde ouders kunnen intekenen via deze link

BOUWWERKEN OP SCHOOL
De kogel is door de kerk. Aannemer Maveau zal de bouwwerken voor ons uitvoeren.
Volgend schooljaar wordt een bouwjaar.

Op de kop van het gebouw aan de kant van het kinderdagverblijf komt er een buitentrap

Gelijkvloers: Er komt een secretariaat aan de ingang (rode deur), er wordt een lift
geplaatst, het oude toilet verdwijnt

Eerste verdieping: waar de drie vleugels samenkomen, komt een bureau voor de
directeur. Er komen twee nieuwe toiletten (waaronder een toilet toegankelijk voor
andersvaliden).

Tweede verdiep: er komt een nieuwe trap naar een tweede verdiep: 2 klaslokalen, een
zorgklas, een buitenklas. Dit alles rond een polyvalente binnenruimte.
Vriendelijke groeten
Anne & team

