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Editie december 2021
Beste ouders,
Corona, … onze school kreeg het hard te verduren.
Klassen in quarantaine, kinderen en personeel besmet, …
Laten we duimen dat we in het nieuwe jaar gespaard mogen blijven.
De kerstvakantie start een week vroeger dan verwacht.
Ik wens iedereen een fijne wintervakantie en prettige feestdagen.
Hou het gezellig en veilig.
We kijken allemaal uit naar een hoopvol en spetterend 2022, en naar een normaal leven.
Carine Favoreel
Directeur

e

Kalender tweede trimester
van zaterdag, 18 december 2021 t.e.m.
zondag, 9 januari 2022
maandag, 10 januari 2022
vrijdag, 21 januari 2022
week van maandag, 24 januari 2022
maandag, 31 januari 2022
vrijdag, 4 februari 2022
zondag, 13 februari 2022 (*)
van woensdag, 23 februari t.e.m. vrijdag, 25
februari 2022 (*)
donderdag, 24 februari 2022
van maandag, 28 februari t.e.m. zondag, 6
maart 2022
maandag, 7 maart 2022
donderdag, 31 maart 2022
van maandag, 4 april 2022 t.e.m.
paasmaandag, 18 april 2022

wintervakantie
instap peuters geboren t.e.m. 10/07/2019
rapport 2
oudercontact
schoolfotograaf
doe-dag 6de leerjaar
Valentijnsontbijt
zeeklassen voor de leerlingen van het 6de leerjaar
karakterrapport
krokusvakantie
instap peuters geboren t.e.m. 7/09/2019
rapport 4 - oudercontact
lentevakantie

(*) onder voorbehoud van de veiligheidsmaatregelen corona

Rapport en oudercontact

Door de vele afwezigheden van zowel personeel als
leerlingen, stellen we toetsen en rapporten uit.
We willen na de wintervakantie kinderen - die vaak afwezig
waren - bijwerken.
De leerlingen krijgen hun rapport op 21 januari mee naar
huis.
In de week van maandag, 24 januari worden er
oudercontacten georganiseerd, hetzij digitaal, hetzij fysiek.
We wachten de maatregelen af.

Aankoop van fluohesje of T-shirt met logo van de school

Kinderen, die een nieuw fluohesje nodig
hebben, kunnen dit kopen in het secretariaat
van de school aan de prijs van € 4.
Wie een nieuwe T-shirt wil aankopen, betaalt
hiervoor € 6.

