Mededeling heropstart lagere school 5 juni
aan 1e leerjaar en 5 andere kanalen

Beste ouders,
We zijn blij dat we vandaag na een heel lange periode van ‘niet naar school
mogen’ onze kinderen terug mochten verwelkomen. De weken die ons resten
zullen we proberen om de leerstof die de kinderen aangeboden kregen tijdens
de pre-teaching te verdiepen. We kunnen nog selectief nieuwe leerstof
aanbieden, we kunnen nakijken waar elk kind individueel staat, maar
natuurlijk moet er ook voldoende aandacht zijn voor het terug ‘samen’ zijn,
want dat heeft iedereen -en zeker onze kinderen- natuurlijk erg gemist.

Graag nog even aandacht voor volgende praktische zaken :

LICHAMELIJKE OPVOEDING:
We proberen de lessen lichamelijke opvoeding volgende weken gewoon in te
richten. Zorg dus dat uw kind zijn turnzakje meebrengt. Afhankelijk van de
aard van de sportieve activiteiten (en ook het weer) zullen we de kinderen
omkleden of niet omkleden. Zorg er dus zeker voor dat uw kind op maandag
(3de/5de/6de leerjaar) en donderdag (1ste/2de en 4de leerjaar) sportieve
schoenen aanheeft.
VERJAARDAGEN:
Vandaag hadden we aandacht voor de kinderen die tijdens de voorbije periode
verjaard zijn en we zullen dat ook tijdens de volgende weken blijven doen
wanneer uw kind verjaart. De school zorgt zelf voor een kleine traktatie. We
vragen uitdrukkelijk om zelf NIET TE DELEN, niemand brengt dus iets mee van
thuis.

SPEELTJE VAN THUIS:
Zoals u weet spelen onze kinderen op de speelplaats in hun eigen klasbubbel.
Uw kind mag als het dit wenst een passend speeltje meebrengen (bv. een
springtouw) dat we in de klaskoffer bewaren tot het einde van het schooljaar.
Dit materiaal wordt dan gebruikt door alle kinderen uit de bubbel, geef dus
zeker geen dure dingen mee… (graag 1 stuk per kind)
INETEN:
Onder de huidige omstandigheden blijven alle kinderen van de lagere school
ineten. We zullen dit uitzonderlijk niet aanrekenen op de schoolrekening voor
deze maand.

En verder :

Weet dat wij onze werking regelmatig evalueren en bijsturen. U mag dus
in de loop van deze maand nog mededelingen verwachten, zeker ook
over de planning en afspraken van de laatste dagen.
Schoolrekening:
In de loop van volgende week geven wij de laatste schoolrekening mee
voor dit schooljaar (zwemmen en uitstappen gaan nu niet meer door en
middagtoezicht wordt nu niet aangerekend...).
Op deze factuur zal dus vermeld staan:
- middagtoezicht t/m 13 maart (16/03 startte de noodopvang)
- bestelde paas- en vakantieboeken
- voor- en nabewaking tijdens opvangperiode

Vriendelijke groeten
Directie en leerkrachten

Geschreven door beheerder

