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Beste ouders en kinderen
Met plezier kunnen we aankondigen dat we het schooljaar min of meer “normaal” kunnen
opstarten. Alle kinderen mogen alle dagen van de week naar school komen! Corona is natuurlijk
niet helemaal weg, we moeten de veiligheid van onze leerkrachten en ouders zo goed als mogelijk
waarborgen. Eind volgende week krijgen jullie een tweede nieuwsbrief waarin alle details en
praktische afspraken te lezen zijn.
Vorige jaren organiseerden we eind augustus een kennismakinsmoment; ouders en kinderen
konden naar de klas en de leerkracht komen kijken.
Voor dit schooljaar was dat ook al aangekondigd in de nieuwsbrief van juni, we zouden jullie op
donderdag 27 augustus uitnodigen. Die datum behouden we, maar we gaan we dat anders
organiseren. De klasgroepen worden dit schooljaar niet herverdeeld en de kinderen konden in juni
al eens kennismaken met de nieuwe juf of meester. Om de toestroom tijdens zo’n
kennismakingsmoment te beperken zullen we een “selectie” van ouders uitnodigen:
•

•
•

De ouders van de kinderen van het 1ste en het 4de leerjaar kunnen, zonder voorafgaande
afspraak, langskomen tussen 16.30 u en 18 u. Per kind is er één ouder welkom, de kinderen
mogen uiteraard meekomen. Volwassenen moeten een mondmasker dragen. Een korte
kennismaking is het doel, geen lange gesprekken met leerkrachten of andere ouders. We
kozen deze groep omdat deze kinderen de overstap naar een nieuwe vestiging maken. Dat
is toch altijd even wennen en dan is het goed om daar vooraf al eens een kijkje te kunnen
nemen.
De ouders van de nieuwe leerlingen worden ook op die donderdag uitgenodigd, de
leerkracht zal die ouders contacteren zodat er een concreet moment kan worden
afgesproken.
Alle andere ouders zullen later de kans krijgen om de leerkracht te ontmoeten. Wie
dringende vragen heeft kan die stellen via mail, de mailadressen worden hieronder
meegegeven.

De organisatie van de infoavonden, waarbij alle ouders worden uitgenodigd in de klas, wordt nog
bekeken, informatie volgt. Dus ook de infoavond van donderdag 27 augustus in de kleuterschool
wordt voorlopig opgeschort.
We wensen iedereen alvast een goede start!
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