Beste ouders,
Volgende week verwelkomen we ook het 3de, 4de en 5de leerjaar!
We verwachten dus iedereen terug op school.
Er worden geen lessen meer voorzien voor thuisonderwijs.
We zetten nog enkele afspraken op een rij.
• Aankomst met de fiets via de fietsdreef > fietsen verzamelen op het grasveld (naast
voetbalveldje).
• De leerkrachten wachten jullie buiten op.
123: van 8.15 tot 8.30 of van 12.15 tot 12.30
456: van 8.30 tot 8.45 of van 12.30 tot 12.45
• Er worden bij het naar huis gaan enkel fietsenrijen georganiseerd voor 456.
• Wanneer broer(s) en zus(sen) samen te voet naar huis mogen zonder jullie, gelieve
dan een nota te schrijven in de klasagenda.
We appreciëren het ten zeerste dat jullie bij het ophalen van de kinderen een mondmasker
dragen. Fijn dat jullie dit meteen toepassen!
De klasgroepen van de voormiddag/namiddag zijn zo samengesteld dat de kinderen van de
namiddaggroep geen opvang nodig hebben.
Dus er is enkel opvang voorzien vanaf 11.30.
Voor de opvang voorzien we nog 3 groepen/bubbels.
De indeling hangt af van het aantal kinderen. (voor de 3 komende weken wel hetzelfde).
In de nabewaking worden de kleuters en de kinderen van de lagere school nog steeds apart
gehouden.
De lagere school wordt in 2 groepen verdeeld.
Volgende week bezorgen we jullie het geld terug van de kaarten van Odyssee 2020.
Ik stuur die dag dan een mailtje zodat jullie zeker de omslag met cash geld uit de boekentas
halen.
Tot slot wil ik nog meegeven dat er in juni nog een oudercontact zal volgen, uiteraard niet op
school.
De klasleerkracht zal hiervoor initiatief nemen.
We denken na over hoe we op een fijne en passende manier van ons zesde leerjaar zullen
afscheid nemen. Wordt vervolgd…
Hou het veilig en gezond!
Met vriendelijke groet,
Katrien Roggen, directie

