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Drongen, 13 november 2020

NIEUWSBRIEF 12
Week van maandag 16 november t.e.m. vrijdag 20 november 2020

Beste ouder(s)
Dag leerlingen

In het kader van de Covid 19-problematiek en het voorkomen van de verdere
verspreiding van het coronavirus, werd –zoals u allen weet- de herfstvakantie
verlengd tot en met zondag 15 november 2020. We hervatten de lessen op
maandag 16 november 2020 en kijken er naar uit om alle leerlingen terug op
school te zien om 8u35. De voorschoolse opvang start zoals gebruikelijk om
7u30. Onze schoolkeuken is open: de warme maaltijden die u heeft besteld voor
uw kind(eren), zullen worden geserveerd. Het voor- en naschools
leerlingenvervoer van en naar huis, gaat door.

Schema lessen LO
Ma 16/11/2020: kleuterturnen K2, K0; gym L3 en L4
Di 17/11/2020: kleuterturnen K1-2, K3
Do 19/11/2020: gym L6, L1; kleuterturnen K1, K0, K2, K1-2
Vrij 20/11/2020: gym L2, L5; kleuterturnen K3, K1

Kalender november
Ma 16/11/2020: vergadering oudercomité om 20u00 (wie wenst deel te nemen,
stuurt een e-mail naar oc.mijlpaal@hotmail.com)
Week van 16/11 t.e.m. 20/11/2020: de kleuterafdeling zet de grootouders in de
bloemetjes
Vrijdag 20/11/20 (onder voorbehoud): rapport 1

Sluiting Gentse zwembaden t.e.m. vrijdag 23 december 2020
De Gentse zwembaden blijven gesloten tot en met 23 december 2020. We hopen
op een nieuwe start van de zwembeurten en –lessen na de kerstvakantie.
Z.O.Z.
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Rondleiding peuterklas op individuele afspraak
Op zaterdag 21 november kunnen (nieuwe) ouders die onze school beter willen
leren kennen voor ze hun kindje inschrijven, op afspraak de peuterklas bezoeken.
Zij kunnen inschrijven voor een kennismakingsmoment via deze link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScp84ToaT_rW5SgRDRHTOv2RwNYa
FTw7Da_E67j3HXWPm9Mqg/viewform.
Na het invullen van het formulier krijgen de geïnteresseerde ouders een tijdstip
meegedeeld, waarop ze worden ontvangen in de peuterklas. Het spreekt voor zich
dat de ondertussen vertrouwde veiligheids- en hygiënemaatregelen op onze school
strikt van toepassing zijn. Mondmasker dragen en afstand houden zijn de
voorwaarden. Er mogen maximum 2 personen aanwezig zijn.
Het is voor alle medewerkers van het Mijlpaal-team een waar lichtpunt uw
kind(eren) terug op school te mogen ontvangen. We zijn dan ook verheugd de
poorten aanstaande maandag weer wijd open te kunnen zwieren. Tot maandag!

Met vriendelijke groeten
Vanessa Reygaert
directeur

