
  

 

 

 

BELANGRIJKE DATA IN MAART 

MAANDAG 1 MAART  Oudercontact 1LSB en 1LSC , 2LS 

DINSDAG 2 MAART 
Oudercontact 1LSA, 1LSB en 1LSC LS, 

2LS, 3LS, 4LS 

DONDERDAG 4 MAART 
Oudercontact 3LS, 4LS, 1LSA 

Medisch schooltoezicht 1B, 1C 

WOENSDAG 10 MAART Pedagogische studiedag = Verlof 

MAANDAG 15 MAART Oudercontact 5LS 

DINSDAG 16 MAART Oudercontact 5LS 

WOENSDAG 17 MAART Oudercontact 5LS 

ZONDAG 14 MAART  Ontbijtmanden = geannuleerd 

VRIJDAG 19 MAART Schoolreis KS Jobland = geannuleerd 

DONDERDAG 25 MAART Kijkmoment nieuwe instappers 

DONDERDAG 1 APRIL Laatste keer soep op school 

VRIJDAG 2 APRIL 
Rapport 

Sportnamiddag 

 

 

 

 

Nieuws vanuit het oudercomité 

Gezien het feit dat er momenteel weinig activiteiten doorgaan heeft het 

oudercomité beslist voorlopig geen vergaderingen te laten doorgaan. 

Daar we ons nog steeds in code oranje bevinden was het oudercomité 

genoodzaakt om ook de ontbijtmanden te annuleren.  

 

 

 

 

UPDATE CORONA 

 

• Alle maatregelen die nodig zijn binnen kleurencode oranje blijven 

voorlopig nog behouden. 

• Alle schoolreizen zijn ondertussen ook geannuleerd MAAR niet 

getreurd….We plannen een FANTASTISCH en MEGALEUK alternatief 

voor AL onze kinderen!  Voor de kleuterschool zal dit evenement 

doorgaan op 18 juni en voor de lagere school op 29 juni.  We 
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verklappen nog niets.  We kunnen wel zeggen dat het ECHT heel erg 

leuk zal worden!!!!!! 

 

 

Pokémonkaarten 

Gezien het feit dat het spelen met pokémonkaarten leidt tot flinke ruzies en 

discussies hebben we met het leerkrachtenteam beslist om geen 

pokémonkaarten meer toe te laten op school.  Er zijn genoeg leuke 

alternatieven op onze school om te genieten van een fijne speeltijd. Wij 

danken u voor uw begrip. 

 

 

 

Spaarplannen meerdaagse uitstappen 

Voor de vakantie werd er een bericht verstuurd via het ouderplatform omtrent 

de meerdaagse uitstappen.  De spaarplannen i.v.m. de meerdaagse uitstappen 

voor het schooljaar 2021-2022 worden immers opgestart.   

Wij gaan ervan uit dat de meerdaagse uitstappen kunnen doorgaan zoals 

gepland.  Indien de overheid zou beslissen tegen dan dat de meerdaagse 

uitstappen niet zouden mogen doorgaan omwille van de coronapandemie 

dan worden deze uitstappen uiteraard terugbetaald.  

. 

 

 

Inschrijvingen 

  

Ter herinnering: 

Instappers geboortejaar 2019 

Alle broers of zussen van het geboortejaar 2019 die u wenst in te schrijven 

op onze school dienen ingeschreven te worden ten laatste op 23 februari 

2021.  

 

Vanaf 1 maart start de inschrijvingsperiode voor de nieuwe leerlingen(= geen 

broers of zussen op onze school).  Indien onze maximumcapaciteit vervolgens 

bereikt is kan u niet meer inschrijven.   

 

Mogen wij u vragen om aldus zeker uw instapper van het geboortejaar 

2019 NU in te schrijven. (ook al start hij/zij pas in september 2022)  Bij 

vragen neemt u best even contact op met de school. Inschrijvingsformulieren 

zijn ook te verkrijgen op school moest u deze nog niet in uw bezit hebben.  

 

Eventueel andere broers of zussen 



Indien er nog broers of zussen dienen ingeschreven te worden van een ander 

geboortejaar dan ook graag ten laatste op 23 februari.  

 

Bevestiging inschrijving 1e leerjaar 

Ouders die aangeven dat ze nog twijfelen of hun zoon/dochter al dan niet op 

onze school zal starten in  het 1e leerjaar vragen wij beleefd om zo snel 

mogelijk hun definitieve beslissing te delen met de school.  Alvast bedankt 

voor uw begrip.  
Met vriendelijke groeten, 

Het schoolteam 

 


