Reeds gehoord?
Het kan niet anders. Alle nieuwsberichten tussen
deze plek en Mars hebben het gemeld: vanaf
maandag 22 maart tot aan het paasverlof zijn in het
vijfde en zesde leerjaar mondmaskers verplicht.
Benieuwd welke verrassende exemplaren we zullen
kunnen bewonderen! We oefenen alvast om de
eveneens verborgen mimiek vol verbaasde
onbegrijpende uitdrukkingen toch nog te ontdekken.
Een passerende geeuw hoeven we zo natuurlijk niet
meer te bekijken. Wat er na het paasverlof gebeurt?
We hopen dan weer nog veiliger en gezonder naar
school te kunnen.
Proficiat
We blijven vrolijk en enthousiast geboortes aankondigen! Nu is Juf Jente aan de
beurt. Het eerste leerjaar popelt om na een foto, op een dag de stralende Josée in
de klas te mogen bewonderen. Wie weet… Ze is geboren op 2
maart, kan nog niet helemaal lopen, maar is wel flink aan het
groeien. De hele schoolgemeenschap wenst dochter, pa en
ma veel moois toe!
Nieuwe gezichten
Iedereen begrijpt dat juf Ingrid nog even in het eerste leerjaar de taken van juf
Jente zal blijven behartigen. Ondertussen is daar ook juf Anja die dan weer het
zorggedeelte van juf Ingrid voor haar rekening neemt. Bovendien zal ook juf
Sanna vanaf 23 maart thuis de bevalling en geboorte koesterend afwachten.
Vanaf die dag wijdt meester Thomas zich ten volle aan het vijfde leerjaar. Veel
goeds voor klassen en leerkrachten!

Medisch onderzoek in het eerste leerjaar
Uitgesteld maar niet afgesteld: het medisch consult voor het eerste leerjaar is
gepland op maandag 3 mei. Een kleine gezondheidsopvolging met de traditionele
vaccinatie.
Rapport
Volgende vrijdag komt – bijna met een te vroege paashaas – het paasrapport mee
naar huis. Benieuwd hoe goed iedereen de voorbije maanden zich ingezet heeft,
zeker een compliment verdient, of toch een extra aansporing? Op diezelfde
vrijdag verschijnt via het ouderplatform een schema om voor wie dat aangewezen
vindt een afspraak te maken voor een oudercontact. Zeker niet alleen voor de
leerlingen van de lagere school. Ouders van kleuters die een gesprek wensen
kunnen zich uiteraard op dezelfde wijze inschrijven. Ook ditmaal gebeurt het
gesprek telefonisch of per computer. We, ouders en leerkrachten, worden er
steeds vlotter in!
Opnieuw op sponsortocht
Herinneren jullie het nog? Een jaar geleden zaten we met z’n allen thuis.
Onmogelijk om samen op tocht te gaan. Nu het ons samen, zelfs met een
regelmatige hindernis of een persoonlijke quarantaine, toch lukt om naar school
te komen, willen we deze solidaire traditie hernemen. Per graad, en daarin nog
per klas, mogen we op 2 april gaan wandelen. Een apart sponsorblad bezorgt alle
verdere uitleg. Een mooie daad om zo in het paasverlof te stappen!
Nieuwe datum studiedag
Nu de voorbije maandag een lesdag was in plaats van een studiedag is de
planning voor april aangepast. Een studiedag is nu voorzien op woensdag 28 april.
Dat wil zeggen dat de leerlingen die dag wèl thuis zullen mogen blijven.

Opvoedingswinkel
Had je niet gedacht dat opvoeden in een winkel werd aangeboden? Toch is het
een beetje zo. De opvoedingswinkel van Zoersel, en dus het Opvoedingspunt van
Brecht stellen zich graag nog meer voor via dit filmpje.
https://www.youtube.com/watch?v=rw7puO_5Qhs&feature=youtu.be
Van bang zijn in het donker, snel boos
worden, driftbuien van een peuter tot
misschien aan games verslaafde
tieners…. Het zijn allemaal aanleidingen
om verder te zoeken.
Je mag altijd het Opvoedingspunt
contacteren: voor een gratis,
vrijblijvend, discreet gesprek, een
luisterend oor of wat informatie. Een
afspraak maken voor een gesprek,
mailen of een belletje, het kan via:
opvoedingspunt@brecht.be of
03 633 98 98.

