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Maandag 16 november 2020 

Beste ouder(s)  

 

 

We zijn heel blij jullie oogappels na 2 weken terug te zien! Heel ons team verwelkomt van harte die 

lachende gezichtjes op onze school. Graag willen we jullie informeren over volgende zaken. 

 

1. De werking van onze school blijft in code oranje.  

 

• Kleuters worden gebracht door 1 ouder op de speelplaats. Ouders van lagere schoolkinderen  

blijven wachten aan de schoolpoort. Het dragen van een mondmasker blijft daarbij 

verplicht.  

• De kinderen eten nog steeds in hun bubbel in de refter hun (warme) maaltijd.  

• Activiteiten op school, waaronder de Brede School, blijven in veilige omstandigheden doorgaan.  

• De kinderen krijgen nog steeds turnles. (geen zwemmen) 

• Alle extra-muros activiteiten zoals toneel buiten de school, kinderboerderij, film,… worden  

afgelast of verplaatst naar een latere datum.  

2. De data van de lentefeesten zijn gewijzigd. Een persoonlijke mail is hiervoor reeds verstuurd. 

 

3. De data van de toetsen zullen voor sommige klassen wijzigen door de verlengde 

vakantie. De juf of meester van de klas zal jullie zelf op de hoogte brengen.  

 

4. Het rapport wordt op maandag 30 november meegegeven. 

 

5. Oudercontacten zullen online of telefonisch doorgaan op dinsdag 1 december en/of 

donderdag 3 december. Volgende week krijgen jullie hierover de concrete informatie. 

 

Mochten jullie verdere vragen hebben, staan we steeds klaar om die te beantwoorden. Aarzel niet ons 

te contacteren. U maakt hiervoor een afspraak via het secretariaat.  

We blijven hopen dat alles gezond loopt en wensen jullie en heel de familie het allerbeste toe. 

 

 

Stephanie Meire 

Directeur 

mailto:gbsm@myonline.be

