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Eind september 2021 
Beste ouders, 
 
De eerste maand van het schooljaar vloog voorbij! 
De versoepelingen in de coronamaatregelen gaan morgen in. 
Wat houdt dit in voor uw kind, hun leerkrachten en hun ouders op school ? 
 

• Leerkrachten en vast personeel zijn niet langer verplicht om les te geven en hun opdracht 
uit te voeren met een mondmasker aan op het schoolterrein en binnen in de klas. 
Leerkrachten en ander personeel die graag een mondmasker blijven dragen, kunnen dit 
uiteraard doen. 
 

• De externe medewerkers, bezoekers en ouders dragen nog steeds een mondmasker 
wanneer ze op school komen. Dit uit voorzorg voor alle kinderen jonger dan 13 jaar! 
 

• Ventilatie is nu heel belangrijk! Alle deuren en een raam staan open. Tijdens de speeltijd 
worden alle ramen opengezet. Dit zal natuurlijk ook voor afkoeling zorgen in de gebouwen. 
We vragen om uw kind een extra trui, dekentje, … mee te geven mocht het kouder worden. 
Dankjewel voor uw medewerking en begrip. 

 

• We behouden de handontsmetting aan de poort. 
 
ZOEKERTJE: is er iemand die thuis een stevige bolderkar heeft,  die niet meer gebruikt en het 
misschien wil schenken aan de school? Dankjewel alvast. 
 
DANKJEWEL :  
 

• Dankjewel aan alle ouders om rekening te houden met de verkeersveiligheid rondom de 
school.  
De buren kwamen blij vertellen dat bijna geen ouders voor hun oprit komen staan. Dat is 
leuk en fijn om te horen dat de oproep goed is aangekomen. 

 

• Dankjewel aan de vele ouders die kwamen helpen op de Strapdag! Samen met de 
werkgroep verkeer werd deze editie weer een succes! 
 

• Dankjewel aan de vele mensen die zich reeds inschreven voor een nieuwe editie van de 
mosselsouper. We hopen dat we ondanks de maatregelen er toch een fijn en veilig 
mosselfeest kunnen van maken. Iedereen is welkom!! 

 
Niet vergeten : 
 

• Maandag 4 oktober , geen school wegens lokale vrije dag 

• Dinsdag 5 oktober , dag van de leerkracht 

• Vrijdag 8 oktober , netbal-initiatie voor ouders en leerkrachten (vooraf inschrijven met een 
ploegje via juf Nancy) 
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