
Wil je weten wat er deze week gebeurd is? 

Benieuwd naar de volgende activiteiten? 

Lees dan ... 
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Beste ouder(s), 

 

Het schooljaar loopt al naar zijn einde. We zullen hier later 

zeker aan terug denken als het schooljaar dat het Coronavirus 

het leven op school danig in de war stuurde en dat nog steeds 

doet! 

Zo zullen de uitreiking van het kleuterdiploma van de vijfjarige 

kleuters en de proclamatie van het 6de leerjaar wegens de 

opgelegde veiligheidsmaatregelen, spijtig genoeg, zonder ouders 

doorgaan.  

We vinden wel dat de vijfjarige kleuters en de zesdeklassers 

een fatsoenlijk afscheid van de kleuterschool en de lagere 

school verdienen. Op woensdag 24 juni worden tijdens de 

schooluren de kleuterdiploma’s op dezelfde feestelijke manier 

als andere jaren uitgereikt. Van deze uitreiking zullen jullie 

nadien een presentatie met foto’s via mail toegestuurd krijgen. 

Ook de proclamatie van de leerlingen van het 6de leerjaar zal op 

maandag 29 juni tijdens de schooluren doorgaan. De 

leerkrachten zijn nu al met de voorbereiding bezig om deze 

leerlingen  een leuke en originele afscheidsdag van de lagere 

school te bezorgen. Hiervan zullen uiteraard ook de nodige foto’s 

genomen worden die jullie toegestuurd krijgen.  

Onthoud vooral dat we ons best doen om deze kinderen een 

onvergetelijke dag te bezorgen! 

De oudercontacten zullen ook niet verlopen zoals gebruikelijk! 

Het is organisatorisch onhaalbaar om alle ouders gelijktijdig op 

een veilige manier naar school te laten komen. Omdat wij het 

oudercontact heel belangrijk vinden, zullen de leerkrachten 

jullie telefonisch contacteren om alle schoolse informatie van je 

kind met jullie te bespreken! Voor sommige gesprekken is het 

wel noodzakelijk om het oudercontact op school te laten 



doorgaan. Deze ouders worden door de school gecontacteerd om 

een afspraak te maken.   

Denken jullie er ook aan om de online bevraging in verband met 

het afstandsonderwijs samen met je kind in te vullen!  

Jullie hebben een mail ontvangen met de nodige informatie, maar 

we zullen hier de link nog herhalen:  

1ste leerjaar 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7wRtDomvmp627rXKMfl

Ln-XjMNj-pdB6nshNU_vcQ5EFR-g/viewform?usp=pp_url 

2de leerjaar 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSci45-

xDZaEoPo95_I_msXetSKE9jO-

s2Spw7txUi39PG3P0g/viewform?usp=pp_url 

3de leerjaar 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5yX0iyfEVSQn7UYhod4j_

eEfjzE0zJ2QQqLll9C5dl3LpDg/viewform?usp=pp_url 

4de leerjaar 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOFOGyYDDrA2PsOCQN

A9839kRQAQa3YtixeuQFEIFXI1OCFw/viewform?usp=pp_url 

5de leerjaar 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-avV8XxM-

VnonzcJAg1kzQ7DWNFJFtn2EvkqclK02fpsOSA/viewform?usp=pp_url 

6de leerjaar 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkkZ-

MdO0hup8SSUS_DaI4GAsMeyro51V8HyvofHPrsvHNgA/viewform?usp

=pp_url 

Gr, 

meester Luc 

 

NOODopvang: 

Voor de kleuters (geboortejaar 2017) van k2/3abc en voor 

leerlingen van het lager die geen les hebben en die thuis niet 

opgevangen kunnen worden, blijven we noodopvang voorzien op 

school.  
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Via onderstaande link kan je je kind inschrijven voor volgende 

week van maandag 22 tot vrijdag 26 juni.   

Link naar het formulier:   
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoqhPK1dzKSYrjUevlY7Uy

ullUGUoTFWOREYv6CoxCeO85jg/viewform?usp=pp_url  

 

Opvang tijdens de zomervakantie 

Dinsdag 30 juni is het voor alle leerlingen een halve dag school. 

Indien je kind dinsdagnamiddag dag naar de naschoolse opvang 

moet gelieve dit tijdig door te geven bij de opvangjuffen!  

In bijlage krijgen jullie ook een brief(met meer uitleg) en 

inschrijfformulieren om je kind in te schrijven in de opvang 

tijdens de zomervakantie. 

Let op, want inschrijven voor de periode van 1 juli tot 17 juli 

moet uiterlijk voor dinsdag 23 juni gebeuren! 

 

De schoolbus 

De schoolbus rijdt tot en met vrijdag 26 juni. Maandag 29 juni 

en dinsdag 30 juni rijdt de bus niet! 

 

Terug op school 

De kleuters van 2016 hebben een super goede start gemaakt op 

dinsdagvoormiddag. Ze waren blij om hun klasgenootjes terug te 

zien na zo een lange tijd.  

Ook de juffen waren enthousiast! 
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