
Enkele praktische zaken 
Door de corona
jden zijn een aantal zaken afgelast, uitgesteld,… 

We willen jullie alvast het volgende meegeven. 

• In de lagere school zullen de lessen beweging niet meer 

hervat worden. Turnzakken hoeven dus niet meer mee naar 

school te komen.  

De turnleerkrachten s
muleren de kinderen 
jdens de 

speel
jden om extra te bewegen. 

• Normaal gezien zouden wij de vastenperiode afsluiten met 

een sponsorloop ten voordele van het project van Emma Van 

De Pu&e. Dit kon echter niet doorgaan.  

Omdat we dit project genegen zijn, zullen we deze 

sponsorloop begin volgend schooljaar opnieuw organiseren. 

Kinderen die reeds sponsorgelden afgaven aan de juf zullen 

dit eerstdaags terug krijgen. 

• Op 30 juni is de laatste schooldag. Als we geen andere 

richtlijnen krijgen van de overheid zullen wij, zoals voorzien, 

deze laatste schooldag eindigen om 11.50 uur.  

 

Oudercontacten in de kleuterschool 
Het geplande 2

de
 oudercontact in de kleuterschool kon niet 

doorgaan. Aangezien de kinderen de voorbije maanden sterk 

geëvolueerd zijn, zullen de juffen de resterende weken van het 

schooljaar de kleuters observeren en kijken waar ze staan in hun 

ontwikkeling. Ouders die nog een oudercontact wensen, kunnen 

dit doorgeven aan de juf. Zij zal in overleg hiervoor een moment 

vastleggen. Waar mogelijk zal het oudercontact digitaal 

verlopen. 

 

Communies volgend schooljaar 
Wij ontvingen vanuit de parochie de data voor de communies 

van volgend schooljaar. 

De eerste communie voor de kinderen die normaal hun eerste 

communie de voorbije maanden deden, gaat door op zondag 

4 oktober om 10.30 uur. De eerste communie voor de kinderen 

die in september starten in het 1
ste
 leerjaar gaat door op zondag 

9 mei om 10.30 uur. 

Het Vormsel voor de kinderen die nu in het 6
de
 leerjaar zi&en 

gaat door op zondag 27 september om 11 uur. Voor de kinderen 

die in september starten in het 6
de
 leerjaar gaat het Vormsel 

door op zondag 16 mei om 11 uur. 

Iedereen is er terug... 
Eindelijk zagen we deze week alle kinderen terug. 

Ondertussen loopt zowel de start als het einde van de lesdagen 

heel vlot. We zijn zeer blij dat alle ouders zich houden aan de 

afgesproken maatregelen. 

We merken dat er bij de ouders nog een paar onduidelijkheden 

zijn. Daarom herhalen nog eens een paar wijzigingen. 

• De in- en uitgang van de kleuters is verdeeld over het hekken 

voorbij de kleuterschool in de Kruisdreef (Jules-, Uki-, 

Kakelbont-, Maja-, Nemoklas) en het hek aan de 

fietsenstalling, ook in de Kruisdreef (Rikki-, Pooh-, Cezar- en 

Nestklas). 

• De in- en uitgang van het 1
ste
, 2

de
 en 6

de
 leerjaar is elke dag via 

het hekken van de speelplaats van de nieuwbouw. 

Het 3
de
, 4

de
 en 5

de
 leerjaar hee@ als in- en uitgang het 

automa
sche hekken aan het secretariaat. 

• Alle kleuters kunnen vanaf 8.05 uur naar hun klas. 

De lesdagen starten om 8.40 uur en stoppen voor de kleuters 

om 15.30 uur, op vrijdag om 15.00 uur. 

• Voor de kinderen van de lagere school is er, indien nodig, 

vroegopvang vanaf 8.05 uur. 

• Het 1
ste
 en het 3

de
 leerjaar starten om 8.25 uur met de lessen 

en stoppen om 15.30 uur (vrijdag om 15.00 uur). 

• Het 2
de
 en het 5

de
 leerjaar starten om 8.40 uur en stoppen om 

15.45 uur (vrijdag om 15.15 uur). 

• Het 4
de
 en het 6

de
 leerjaar starten om 8.55 uur en stoppen om 

16.00 uur (vrijdag om 15.30 uur). 

 

Nieuws van het oudercomité 
In de maanden mei - juni waren er normaal verkiezingen voor 

het bestuur van het oudercomité. Door de corona
jden was een 

normaal verloop hiervan niet mogelijk. Daarom is in overleg 

tussen de direc
e en het huidig bestuur van het oudercomité 

afgesproken dat het volgend werkjaar wordt verder gezet met de 

3 resterende bestuursleden: Cindy Hutsebaut als voorzi&er, 

Isabelle D’haeyere als ondervoorzi&er en Anneleen Bauwens als 

secretaris. Wim Latré neemt ontslag uit zijn func
e als 

penningmeester aangezien zijn dochter volgend schooljaar naar 

het secundair gaat. Deze func
e zal in eerste instan
e 

opgenomen worden door Isabelle D’haeyere. In de loop van het 

werkjaar wordt de verdere opvolging bekeken. 
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Vader zijn 

is beschermen van vrouw en kind, 

is behoeden voor onheil, 

is steunen bij tegenslag. 

 

Vader zijn 

is lie�ebben, 

geloven in mogelijkheden en kansen, 

bijstaan met raad en daad, 

helpen, leiden en begeleiden met handen en hart. 

 

Vader zijn 

is geloven in de toekomst, 

is sterk zijn in zachtheid, 

is vol vertrouwen loslaten en op weg ze�en. 

 

Vader zijn 

is zoals de Vader 

zorg dragen voor alles wat je toevertrouwd is.  

 

Aan alle papa’s een fijne vaderdag! 


