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maandbrief februari  

 

 

Beste ouders, 

 

-Vanaf maandag 21 februari hoeven de kinderen in de school geen mondmasker meer te 

dragen. dat is zeker een goede beslissing! Na de krokusvakantie starten we ook de 

zwemlessen terug op. ( 3de en 4de leerjaar)  

We hopen dat we zo stilletjes aan terug naar een normale situatie kunnen overschakelen in 

onze scholen. 

Daarbij hebben we ook het goede nieuws dat onze kinderen van het 5de en 6de leerjaar in 

maart eindelijk op bosklassen kunnen vertrekken. 

 

-Op woensdag 23 maart vanaf 18u tot 19u30 houden we onze jaarlijkse infodag voor nieuwe 

kinderen die mogen starten  in de loop van volgend schooljaar. Ze  kunnen dan ook worden 

ingeschreven. 

We vragen om zeker de link op onze facebookpagina te delen. 

Nieuwe kinderen mogen nu al aangemeld worden via het digitale aanmeldingsformulier 

waarvan de je link terugvindt  op onze website. 

Mondelinge reclame is natuurlijk ook steeds leuk.. 

 

-Normaal zou de ouderraad in maart een ontbijtbuffet organiseren. Maar daar er vastgesteld 

is dat de Gildezaal ( waar het evenement zou plaatsvinden) te klein is om voldoende afstand 

te houden en onvoldoende kan geventileerd worden, is besloten dit af te gelasten. 

Maar uiteraard hebben we een mooi alternatief:  onze paasactie ! 

In bijlage vind je een bestelformulier waarmee je heel wat lekkere dingen kan bestellen. 

De ouderraad hoopt op deze manier om toch wat centjes ze verzamelen ter ondersteuning 

van de verdere digitalisering van de school. ( formulier in bijlage, ook  een formulier in de 

boekentas van uw kind) 

  

-Donderdag 17 februari 2022 is het de jaarlijkse dikke truiendag. 

Leerlingen zitten al maandenlang met een dikke trui in de klas. Ramen staan open voor 

optimale verluchting. In heel wat scholen is het dus al het hele schooljaar Dikketruienjaar, 

letterlijk. Maar naar jaarlijkse gewoonte is Dikketruiendag dé dag waarop scholen het klimaat 

in de kijker zetten. 

  

 

Namens het schoolteam 

Geert Feyaerts 


