
Wil je weten wat er deze week gebeurd is? 

Benieuwd naar de volgende activiteiten? 

Lees dan ... 

 
 

Editie 10: 18 november 2021 

 
 



Beste ouder(s) 

 

Het Corona-beest is nog niet getemd! Spijtig genoeg is deze 

week de klas van juf Loredana in quarantaine. Wij hebben 

geprobeerd alles in het werk te stellen om dit vlot te laten 

verlopen. Ook in enkele andere klassen hebben kinderen te 

maken met besmettingen, gelukkig zijn deze aantallen niet te 

groot. Dus zullen wij maar netjes verder doen met de dingen die 

wij ondertussen al heel goed kennen: afstand houden, 

mondmaskers op, goed ventileren en handhygiëne… 

En natuurlijk wensen wij hen die het toch te pakken krijgt een 

spoedig herstel! 

 

Deze week liepen er heel wat stagiaires rond op onze school. 

Marie, Ine en Celine doen hun stage bij de kleuters. Debbie en 

Tine staan vooral in het derde en het vierde. Zij doen nog het 

hele jaar stages bij ons op school. 

En deze week zijn ook Bram (in de turnzaal) en Aisha (bij juf 

Carmen en meester Marc) op bezoek. Deze jongeren hun “big 

smile” kunnen jullie helaas niet zien omwille van de 

mondmaskerplicht die nog steeds van toepassing is… 

Het is een beetje afwachten wat de veiligheidsraad op 

woensdagnamiddag beslist heeft, ik hoop dat het wel zal 

meevallen, maar ik vrees er een beetje voor. 

 

Het eerste rapportje komt er aan. Helaas moeten wij nu al 

melden dat de oudercontacten online zullen doorgaan. U ontvangt 

snel een uitnodiging. 

 

Vriendelijke groeten,  

meester Luc&Johan  



Info 

 

Maandag 22 november ‘21 

Schaatsen voor de leerlingen van het derde en het vierde 

leerjaar. Zorg voor een rugzakje met daarin goede kousen en 

handschoenen. De “schaatsbaan” raadt sinds kort aan om een 

(fiets)helm op te doen en wij vinden dat zeker geen slecht idee! 

‘s Middags zijn wij terug op school en gaat de lesdag gewoon 

verder, dus ook de schooltas moet mee naar school! 

 

Dinsdag 23, woensdag 24 en donderdag 25 november ‘21 

De activiteiten met Inky van Schoolopbouwwerk (de 

huiswerkklasjes en het kleuterproject) zijn voorlopig “on hold” 

gezet. Wanneer het weer kan en mag verwittigen wij jullie 

hiervan! 

De kleuters van de derde kleuterklas mogen binnenkort een 

knutselpakketje verwachten! 

 

Donderdag 2 december ‘21 

Hoog bezoek uit Spanje! 

 

Vrijdag 3 december ‘21 

Het eerste rapport is klaar, vandaag gaan de toetsenbundels 

mee naar huis. 

 

Maandag 6 en dinsdag 7 december ‘21 

Online oudercontacten voor de leerlingen van de lagere school 

 

Woensdag 8 december ‘21 

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG  

(vandaag moeten de kinderen niet naar school) 


