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Beste ouders 

 

We kunnen gelukkig terug voltijds van start gaan na de paasvakantie en daar zijn we erg blij 

om! Let op! We moeten ons wel samen met jullie houden aan een aantal afspraken. 

We zetten de belangrijkste even op een rijtje. : 

 

- Aan de schoolpoort blijven de afspraken zoals voorheen. In het verleden liep dit 

perfect, bedankt hiervoor! We willen jullie vragen dit nog even vol te houden.  

 

- Alle kinderen zullen vanaf nu in een bubbel blijven per leerjaar. Op deze manier 

kunnen de wiskundegroepen terug doorgaan, net als alle andere activiteiten per 

leerjaar. Er kan niet meer geschoven worden over de leerjaren heen. 

Zorgleerkrachten zullen gekoppeld worden aan één leerjaar en binnen dat 

leerjaar alle noden van de kinderen opvangen. Tijdens de speeltijd spelen de 

kinderen met hun bubbel in een afgebakende zone.  

 

- Turnen zal zoveel mogelijk buiten gegeven worden. L6 kan terug naar de sporthal 

in Nieuwkerken om daar te sporten. Vergeet niet dat de bus vertrekt om 08.15u.  

 

- De kinderen van de derde graad (L5-L6) zijn verplicht om binnen een 

mondmasker te dragen.  

 

- De conferentie die gepland was op 5 mei zal niet doorgaan. De kinderen zullen op 

deze dag gewoon les krijgen op school. We zijn ervan overtuigd dat de kinderen 

deze extra lestijd zeer goed kunnen gebruiken en willen vermijden dat jullie 

opnieuw opvang moeten organiseren.  

 

- De mama – en papadag zullen dit jaar niet doorgaan. 

 

We weiden momenteel niet uit over de verdere organisatie binnen de school omdat dit zou 

leiden tot een aantal bladzijden met afspraken. Hebt u nog vragen? Aarzel niet rechtstreeks 

contact met ons op te nemen. We geven u graag de informatie of duiding die u nodig hebt. 

Samen geraken we er wel.  

 

Wij wensen iedereen een fijne start toe! Hopelijk in een rechte lijn naar het einde van dit, 

toch wel moeilijke, schooljaar.  

 

Met vriendelijke groeten, 

directeur Sofie en directeur Heidi    


