
 

 

 

 

 

 Maandag 29 juni 2020 

  RECEPTIE 

3de kleuterklas & 6de leerjaar 
aangeboden door de ouderraad 

Omwille van het coronavirus hebben we speciale maatregelen getroffen.  

We vieren dit in eigen klasbubbel. Ouders zijn niet toegelaten. 
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Dinsdag 24 maart 2020 

 
. 
 

 
 

Fijne vakantie allemaal!  

We hopen jullie in september terug te zien... 

Voorlopig weten we nog niet hoe, hiervoor wachten we verdere richtlijnen af.  

 

 

 

 

 
 

 

 

Noteer alvast in je agenda:  

KENNISMAKINGSDAG 

27 augustus 2020 
17.00 - 19.00 uur 
 

Dit is onder voorbehoud.  

We houden altijd rekening met de coronamaatregelen.  

Nieuwsbrief 
juni 2020  

 Het einde van een zeer bijzonder schooljaar is in zicht.  

 Vanaf 22 juni start het 6de leerjaar weer op als 1 klasgroep. Zij komen vanaf dan 

 allemaal en elke dag naar school. Op deze manier kunnen zij samen afscheid 

 nemen van hun lagere schooltijd. De kinderen van het 3de en 4de leerjaar worden op 

 maandag 29 en dinsdag 30 juni allemaal op school verwacht. Zo gaan ook zij 

samen de  vakantie tegemoet. We houden tot einde schooljaar de aangepaste uren aan.  

 De kinderen van het 1ste en 3de kleuterklasje vieren hun laatste schooldag op 

 maandag 29 juni. Ze komen een hele dag. Alle andere klassen hebben een 

 slotmoment op dinsdag 30 juni. De school is dan uit om 12 uur.  

 De kinderen van de 1ste en 3de kleuterklas kunnen dinsdag 30 juni nog een laatste 

 keer gebruik maken van de noodopvang.  

 

 

 ZOMER-LEER-PRET   
Tijdens de zomermaanden bieden wij per leerjaar een oefenbundeltje aan om de geziene leerstof 

te herhalen. Deze bundels verschijnen in de week van 29 juni op onze website. 

U kan ze downloaden en afdrukken.   

Daarnaast zal u ook de verbetersleutel online kunnen raadplegen.  

De kinderen kunnen hier zelfstandig mee aan de slag.  

Breng je werk in september zeker mee om te tonen aan je leerkracht. 

Iedereen 

welkom! 

Kom kennismaken met 

je nieuwe leerkracht! 

De boeken 

mogen ook mee 


