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Juf Lynn
Tot onze grote spijt kan juf Lynn ook volgende week nog niet starten. Ze moet zelfs
nog altijd in isolatie blijven. Jammer voor de school, maar vooral voor juf Lynn, die
hiermee al haar vijfde week in isolatie moet doorbrengen. We hopen haar alleszins na
de krokusvakantie terug te zien en wensen haar veel beterschap.
Stagairs
Deze week en ook volgende week zijn er stagiairs in onze school aanwezig. Ze geven
zelf geen les, maar participeren in het klasgebeuren.
On-begeleiding, ondersteuners terug welkom na de krokusvakantie
Na de krokusvakantie laten we ondersteuners terug toe in de school. Ze komen
weliswaar niet meer in de klassen , maar kunnen individuele ondersteuning geven in
de leraarskamer (die momenteel niet meer als leraarskamer gebruikt wordt).
Zwemlessen lager, kleuter
Alle zwemlessen worden verder opgeschort tot na de paasvakantie. Zwemmen voor
het kleuter kan sowieso al niet omdat het kleuterbad nog gesloten is.
Maximumfactuur kleuter/lager
Er wordt momenteel geen maximumfactuur meer aangerekend, aangezien
zwemlessen, uitstappen ed niet meer kunnen doorgaan.
Carnaval : vrij 12 feb
Op vrijdag 12 feb vieren we carnaval. De kinderen mogen verkleed naar school
komen. In de namiddag bouwen we per klasbubbel ook een feestje.
Schoolfeest in je kot : 6 maart
Dit jaar kunnen we geen klassiek schoolfeest geven door de corona-maatregelen.
Toch maken we een voorstelling, die je via mail zal toegestuurd krijgen. We bieden
ook de mogelijkheid aan om een maaltijd te bestellen, die de leerkrachten aan huis
zullen leveren (binnen de straal van 15 km) of die je zelf kan afhalen.
Je krijgt hiervoor volgende week een aparte brief met concrete info mee.
Weekopdrachten
Deze week zetten we in op “doel in zicht”. Elke dag werden doelen vooropgesteld
(van netjes werken, zorg dragen voor materiaal tot nauwkeurig werken …), die
achteraf door de leerlingen zelf geëvalueerd werden. Volgende week beginnen we aan
onze “30 dagen zonder klagen”. Een hele uitdaging in covid-tijden.
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