
Wil je weten wat er deze week gebeurd is? 

Benieuwd naar de volgende activiteiten? 

Lees dan ... 
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Beste ouder(s) 

 

Deze week hield corona vooral de klas van juf Renild in de 

greep. Maandag bleef de hele klas zelfs uit voorzorg een 

dag thuis. Vanaf dinsdag moesten zeven kinderen in 

quarantaine, wat een pech. Hopelijk kunnen ze snel weer 

naar school komen na een tweede negatieve test. 

Een tijdje terug mochten de kinderen naar school komen in 

hun pyjama. Dit was om Bednet te steunen, een project dat 

kinderen helpt die langdurig afwezig zijn op school. Vanaf 

volgende week zijn wij voor een tijdje een Bednet-school. 

Ariano, je weet wel die goede sjotter van de klas van 

meester Marc, zal een hele tijd niet naar school kunnen 

komen. Bednet komt in de klas een camera installeren zodat 

Ariano van bij zijn thuis alle lessen kan volgen. Dankjewel 

Bednet! 

Het is en blijft jammer, maar het lijkt of wij alle leuke 

dingen van het schooljaar moeten laten schieten. Vrijdag 

zouden wij naar Koersel gaan. Volgende week gingen de 

leerlingen van het vijfde normaal voor een keitoffe week 

naar zee. Op het einde van mei zouden de kinderen van het 

derde en vierde twee dagen naar de boerderij gaan… 

Jammer maar helaas, niet voor dit schooljaar. Echt stom, 

echt spijtig. 

Wij zijn al aan het denken hoe wij het schooljaar toch nog 

op een leuke manier kunnen afsluiten.  

 

Vriendelijke groeten,  

meester Johan 



Info 

Maandag 3 mei 021 

 Eerste zwembeurt voor 1a, 1b en 2 

 

Woensdag 12 mei 

Lokale verlofdag 

Waarschijnlijk is dit ook de dag van het 

Suikerfeest, het einde van de Ramadan. 

 

Donderdag 13 en vrijdag 14 mei 

 geen school wegens Hemelvaart 

 

Op dinsdag 27 april ging het voetgangersexamen door voor 

onze leerlingen van het twee en het vierde leerjaar. 

Natuurlijk hadden onze toppers daar zin in! En even 

vanzelfsprekend kunnen wij zeggen dat zij het ook top 

gedaan hebben. Wij kregen een dikke pluim van de politie. 

Laat dus je auto eens wat vaker staan, onze leerlingen 

kunnen gerust op een veilige manier deelnemen aan het 

verkeer! 

Good job aan de leerkrachten en de leerlingen. 

Dankuwel aan de helpende handen en de politie! 

 


