
 

 

Beste ouders, 

Nu we allen meer vragen dan antwoorden hebben, willen we jullie toch een aantal 

schoolgebonden antwoorden bezorgen. 

*De opvang die de voorbije weken ingevoerd is, blijft tijdens de paasvakantie hetzelfde. 

Voor- en naschoolse opvang gebeurt door de Stekelbees. De school is open van 7 u. 50 tot 

16 u. 15. Let op: paasmaandag valt daar niet onder. 

*De rapporten van de lagere school van het tweede trimester – deze bevatten alle gegevens 

tot aan de schoolstop en kunnen daardoor licht variëren van wat we gewoon zijn - worden 

aan de leerlingen meegegeven op de eerste vrijdag na de schoolheropening. Daarbij hoort 

ook een uitnodiging voor een mogelijk oudercontact in de daaropvolgende week. Deze 

contacten zijn ook voor de ouders van de kleuters. Tijdens dat oudercontact zal voor de 

leerlingen van het zesde de baso-fiche besproken en meegegeven worden. Zijn er 

ondertussen toch al digitale inschrijvingen in een middelbare school, dan zal de baso-fiche 

geen hindernis vormen. 

*We melden hierbij dat alle schoolfeesten zijn geschrapt. 

*In deze bijzondere tijden, zeker ook wat communicatie betreft, zijn we met de klassen bezig 

om rechtstreeks voor de ouders bereikbaar te zijn. Daarover mag  u een van de volgende 

dagen meer verwachten. Werkbundels mogen ondertussen, nieuwe leerstof niet: bewaar 

tijdens een verlof toch een gezond evenwicht tussen school-  en vakantiegevoel. 

*Als uitsmijter: zaterdag 27 juni staat Feeeest in het park op de agenda. Creaties van 

kinderen versieren dan het park. Dit jaar is het thema “vogels”. Een tip voor de volgende 

dagen: laat de kinderen thuis de mooiste vogels in alle mogelijke kleuren, vormen, 

materialen en groottes knutselen. Alles mag, tenminste, alles wat in de bomen opgehangen 

kan worden. Bovendien een mooie kans om allerlei materiaal te recycleren en een tweede 

leven te geven. Het werkstuk brengen de kinderen mee naar school en  ontvangen daarvoor 

in ruil een bonnetje waarmee ze gratis een ritje op de zweefmolen kunnen maken. 

Zo worden de volgende dagen toch weer wat kleurrijker en vrolijker. 

Tot weldra, 
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