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NIEUWSBRIEF 
GBS DE SLEUTELBLOEM 

 
 
 

 

Beste ouders, 
  

Zoals jullie weten is er in De Sleutelbloem al even een schimmelinfectie. De nodige onderzoeken en 
behandelingen zijn vanaf de eerste melding opgestart. De verschillende lokalen zijn gedesinfecteerd. 
  

Aangezien we dit probleem grondig willen blijven aanpakken en het daarom belangrijk is dat 
iedereen juist geïnformeerd wordt, voorzien we bijkomend een infoavond met de artsen van het 
Agentschap Zorg en Gezondheid en het CLB. 
  

Deze infoavond gaat door op maandag 26 maart om 20 u. in de refter van onze school. 
Dr. W. Flipse, van het agentschap zorg en gezondheid, zal samen met onze schoolarts van het CLB, 
dr. Katherine Marzol, de info geven. Daarna kunnen de ouders vragen stellen. 
Welkom. 
  

 
 

Het oudercomité zegt dankjewel! 
Op 18 maart vond onze eerste editie van het ontbijt plaats. We kijken met veel positieve 
gevoelens en heel wat dankbaarheid terug. Veel aanwezige kinderen smulden van de heerlijke 
donuts die we kregen bij Carré Confituur en de Foodbar. En mogelijk at u zelf ook een lekkere 
croissant die we kregen van Bakker Van Opstal, belegd met charcuterie en kaas van slager Van 
Helvert. Het zou ons te ver leiden om te benoemen wat we van welke kleinhandelaar kregen, 
maar dat we gul gesponsord werden is een feit. Ze allemaal even benoemen en ze oprecht 
bedanken is wel op zijn plaats: 
  
Dankjewel aan Van Opstal-Van Boxel, Meesters De Prins, Delhaize, Van Ballaert, Van Helvert, 
Okay,  Den Doortrapper, 't Bloemenhuisje, Carré Confituur, Biri's Place, apotheek Van Dijck, 
Augustyns, De Lelie, Cools, Food-Bar, Carrefour Market, Clics, Quebak, Beyers, Chocolade natie, 
De Eikel, Familie Pynaert-Wouters, Joke Stevens-Thijs Vrints. 
  
Daarnaast willen we ook expliciet alle helpende handen danken, en zeggen we een dikke 
dankjewel aan de leerlingen, voor het maken van de originele tafel-onderleggers en aan de 
school, voor het beschikbaar maken van de locatie en het mogen gebruiken van het materiaal. 
Maar de grootste dank gaat uit naar jullie, ouders: dank voor jullie talrijke aanwezigheid! 
  
We kijken terug op een eerste geslaagde editie, en nodigen iedereen alvast uit voor onze 
tweede editie! 
 


