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Beetje fris ? 
De klassen verluchten doen we meer dan ooit. Ziektekiemen en virussen laten we graag aan ons 
voorbijwaaien. Dat betekent dat het in de klas meestal iets frisser is dan we gewoon zijn. Bibberen of 
rillen is niet de bedoeling. Al evenmin dat de kinderen in skipak of berenvel aan hun bank zitten. Ze 
moeten nog wel vlot en handig kunnen lezen en schrijven. Wel raden we aan om ze toch een heerlijk 
dikke en warme trui aan te trekken.  
 

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. 

www.brecht.be/leven 
De gemeentescholen vind je bij onderwijs. 
 

Respectvolle wensen 
Na het succes van de vorige jaren, willen we opnieuw met zijn allen wijs omgaan met wensen, willen 
we nogmaals duidelijk herhalen hoe we in de klas met eindejaarswensen willen omgaan. Het mooist 
is om zelf een kaart te maken. In ieder geval, of er thuis een kaart geknutseld, gekleurd en bij elkaar 
gekleefd wordt of niet: we willen liefst enkel nog kaarten, maximum één per kind dus, met wensen 
voor de hele klas. Die hangen we op. Andere kaartjes delen we niet meer uit op school. Maak er iets 
leuks van!  
 

Rapport  
Nog een zucht en dit eerste trimester behoort tot de geschiedenis. Vooraleer het echt zo is: op vrijdag 
11 december worden in de lagere school de kerstrapporten uitgedeeld. Ondanks de hindernissen of 
de lastige brokjes van de voorbije maanden hopen we dat velen zullen blinken op basis van hun inzet 
en positieve houding.  
Traditioneel is er gelegenheid tot oudercontacten. Je kind in de bloemetjes zetten, of in de kerstboom 
hangen – dat laatste dan toch vooral het rapport - kan zo al. Zijn er toch vragen of onduidelijkheden: 
vrijdag volgt een aparte brief via het ouderplatform om eventueel een oudercontact te plannen.  
 

Derde beurt, goede beurt ? 
We hebben enkele vragen van ouders gekregen om toch nog eens opnieuw foto’s te kunnen bestellen. 
Met de instructies en de code die u heeft ontvangen kan het nog van 16 december tot 4 januari. Nu 
of niet meer dus.  
 

http://www.brecht.be/leven

