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Donkere dagen 
Als zwakke weggebruiker is het belangrijk om op te vallen. Alleen 
met fluokledij ben je opvallend. Zeker nu de donkere dagen nog 
even blijven voortduren. 
We willen iedereen die naar school komt, aanraden om het 
fluohesje te dragen. Zo kan je kind ook nog sparen voor een gratis 
inkomkaart voor een dierentuin via de actie “Helm op FLuo Top”. 
Is jouw hesje te klein, stuk of kwijt, aarzel niet om een nieuw hesje 
aan je leerkracht te vragen. 
Steek je als fietser over op een zebrapad, denk er dan aan dat je 
naast je fiets moet stappen ! 

 

Oudercontacten lagere school 
Even ter herinnering dat je als ouder vanaf nu zelf een dag en uur moet kiezen uit de lijst 
waarop het oudercontact (telefonisch of online) zal doorgaan. U legt dit moment vast door uw 
keuze te maken via het bericht dat u kreeg via het ouderplatform. Gelieve hier niet te lang mee 
te wachten. Bedankt. 
 

Brooddozen 
We merken in de lagere school dat sommige kinderen snoepjes meebrengen in de brooddoos. Dat is 
niet echt de bedoeling. We proberen de kinderen te stimuleren om hun boterhammen op te eten 
zonder dat daar ‘een beloning’ aan vast hangt. Gelieve dus geen snoep meer mee te geven in de 
brooddoos. Bedankt ! 
Gelieve enkel water in de drinkflessen mee te geven. 
 
 

Nabewaking 
Bij deze willen we nogmaals benadrukken dat de nabewaking op school er is om kinderen waarvan de 
ouders nog aan het werk zijn, nog even wat langer gratis op te vangen.  
 
 

Parking in het weggetje naast de school 
We merken dat er toch nog wel wat ouders en vooral grootouders de parking in het weggetje naast 
de school gebruiken. Deze is tijdens de schooluren voorbehouden voor de leerkrachten. 
Zo proberen we het extra verkeer zoveel mogelijk te beperken en het veiliger te maken voor uw kind. 
Gelieve hiermee rekening te houden. 
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Schoolraad 
Het mandaat van de huidige schoolraad loopt in april 2021 af. We starten met de voorbereiding voor 
een nieuwe schoolraad.  Wie hierbij betrokken wil zijn, gelieve een seintje te geven aan directeur Stef 
Lambrechts, voor woensdag 16 december 2020, op het mailadres  stef.lambrechts@brecht.be 
Meer info over de schoolraad vind je op de website van de vestigingsplaats. 
De gemeentescholen vind je bij onderwijs :  www.brecht.be/leven 
 
 

Zeva op pensioen 
In de kleuterschool gaat  juf Zeva van de kleuterschool op pensioen. Op 18 december zullen we haar 
“coronaproof” in de bloemetjes zetten om haar te bedanken om de kleuterschool al die jaren mee 
proper en fris te houden. 
 
 

Warmste week 
De actie voor de Warmste Week die onze school organiseert 
is een gigantisch succes. We hebben enkele duizenden 
wenskaartjes ontvangen. Die worden allemaal versierd en 
bezorgd aan mensen in woonzorgcentra in de buurt. Deze 
coronatijd is extra eenzaam voor hen. We krijgen niets dan 
blije reacties dankzij de inzet van uw kind. Bedankt 
daarvoor.  
 
 

Laatste dag van het jaar… 
Van de cultuurconsulent van Brecht (Thomas De Peuter) kwam volgend bericht:  Dit jaar zal er in 
Brecht geen nieuwjaarke zoete gezongen kunnen worden vanwege corona. We zijn echter aan 
de slag gegaan om een fijn alternatief te bedenken. We stellen jullie dan ook graag de actie: 
“Beste stoepwensen” voor. Met deze actie willen we alle kinderen uit Brecht uitnodigen om 
tijdens de kerstvakantie (bij voorkeur op 31 december) hun beste nieuwjaarswensen op de stoep 
te krijten bij naasten, buren, familie… Op deze manier hopen we samen wat kleur te geven aan 
deze grijze winterdagen. Om de actie een duwtje in de rug te geven, willen we ook alle kinderen 
een doosje stoepkrijt bezorgen op vrijdag 18 december. Kunnen we op jullie rekenen om de 
schouders mee onder de actie te zetten? 
 
 
 
 

http://www.brecht.be/leven
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Inschrijvingen 2021-2022 
Heel de maand januari  kunnen broertjes en zusjes geboren in 2019  ingeschreven worden in het 
instapklasje voor het schooljaar 2021-2022.  
Betrokken ouders ontvangen hier de week voor de kerstvakantie meer info over. 
Heeft u een kind van geboortejaar 2019 en op 17 december nog geen documenten ontvangen 
hiervoor, gelieve dan even de klasjuf aan te spreken. 
Vanaf 1 februari  kunnen de nieuwe kleuters ingeschreven worden.  
 
 

Nabestellingen schoolfoto’s 
Vanaf 16 december tot 4 januari worden de codes om schoolfoto’s bij te bestellen terug 
opengesteld.  
U kan uw oude code gewoon opnieuw gebruiken. Bent u deze kwijt, dan kan u deze altijd terug 
opvragen via het secretariaat tijdens de schooluren. 
 
 

Infoavond CLB – 6de leerjaar 25 januari 2021 
De leerlingen van zes, en wellicht nog meer hun ouders, zouden wel eens nieuwsgierig kunnen 
zijn naar wat hen volgend jaar in het middelbaar onderwijs te wachten staat. 
Het CLB zal dit op 25 januari om 19 u. 30 online proberen toe te lichten. Verdere info over het 
verloop van deze avond ontvangt u later. 
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Belangrijke data in december / januari 
 

14 december  Rapporten voor heel de lagere school. 

14-17 december   Oudercontacten in de lagere school 

19 december tem 
3 januari  

Kerstvakantie 

11 januari   GEEN NABEWAKING ! DE SCHOOL SLUIT OM  U 15 u 30 ! 

20 januari GEEN SCHOOL : PEDAGOGISCHE STUDIEDAG 

25 januari  Info-avond over het middelbaar om 19 u 30 (online) 

28 januari L4/L5/L6: Schrijf – ze – vrij actie 

29 januari GEEN SCHOOL: FACULTATIEVE VERLOFDAG 

2 februari   GEEN NABEWAKING ! DE SCHOOL SLUIT OM  U 15 u 30 ! 

3 februari L6: medisch onderzoek 

13 – 21 februari krokusvakantie 

 

 
 


