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Drongen, 19 maart 2021

NIEUWSBRIEF 27
Week van maandag 22 maart 2021 t.e.m. vrij 26 maart 2021

Beste ouder(s)
Dag leerlingen

Schema lessen LO
Maandag 22/03/2021: kleuterturnen K2, K0; gym L3, L4
Dinsdag 23/03/2021: kleuterturnen K1-2, K3
Donderdag 25/03/2021: gym L5, L1; kleuterturnen K1, K0, K2, K1-2
Vrijdag 26/03/2021: gym L6, L2; kleuterturnen K3, K1
Kalender maart/april 2021
Ma 26/03/2021: lenterapport lagere afdeling
Week van 29 maart t.e.m. 2 april 2021: oudercontact op aanvraag
Van 3 april t.e.m. 16 april 2021: paasvakantie
Geen warme maaltijden in maart
We blijven hangen in ‘code rood’. Onze keuken en eetzaal blijven noodgedwongen
gesloten tot het einde van de maand. Een lunchbox met boterhammen of een andere
koude maaltijd van thuis meebrengen, blijft de boodschap. Vermoedelijk zullen ook uw
reservaties van maaltijden voor de eerste 2 dagen van april (donderdag en vrijdag vóór de
paasvakantie) moeten worden geschrapt.
We hopen opnieuw warme maaltijden te kunnen aanbieden vanaf maandag 19 april 2021,
de eerste schooldag na de paasvakantie.
Veiligheidsmaatregelen coronacrisis: update
Dat de coronacijfers verontrustend zijn, hoef ik u niet te vertellen. Gelukkig is de situatie
bij ons op school rustig, wat betreft het ons gekende aantal besmettingen. Maar u kent
ondertussen de onvoorspelbaarheid van het virus en u weet dat het tij kan keren.
Vandaar de (overheids)beslissing om de leerlingen van de derde graad een
mondmaskerplicht op te leggen, als zij zich op het schooldomein bevinden. De ouders
van de leerlingen van L5 en L6 werden daarover eerder vandaag reeds schriftelijk
ingelicht. De kinderen kregen mondelinge toelichtingen in de klas.
Cruciaal voor alle kinderen blijft het zeer regelmatig en grondig wassen van de handen!
Vergeet daarnaast niet: ouders dragen in de onmiddellijke omgeving van onze school
steeds een mondmasker.
→ Z.O.Z.
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Wijziging van uw contact- en andere gegevens i.f.v. onze schooladministratie
Denkt u eraan om in geval van een verhuis, een nieuw telefoonnummer of e-mailadres,
de wijzigingen door te geven aan de leerkracht van uw kind(eren) of rechtstreeks aan
ons schoolsecretariaat? Wij streven ernaar om alle contactgegevens op elk moment
correct en up-to-date ter beschikking te hebben.
Voor de ouders die een domiciliëringsmandaat hebben lopen: geeft u het door wanneer
u klant wordt bij een andere bankinstelling en u bijgevolg beschikt over een nieuw
rekeningnummer? Het komt voor dat wij betalingen van de schoolfacturen niet kunnen
innen, omdat u van bank bent veranderd en daardoor het betalingsmandaat werd
stopgezet. Geeft u ons vooraf een seintje als dit het geval is, zodat wij het nodige kunnen
doen? Bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groeten
Vanessa Reygaert
directeur

