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NIEUWSBRIEF DECEMBER 2020 

 
  

Graag uw aandacht voor… 

 
 

 

 
 

 

Hou je mailbox in de gaten… 

 

                                       *****   

 

Mag ik jullie vragen, voor de veiligheid van alle kinderen: 

- de deur niet open te houden om mensen binnen te laten. Zo kunnen we controle 

houden over wie de school binnenkomt. Bel gerust aan, dan komt er iemand naar 

jou toe. 

- de werf (schoolomgeving) niet te betreden. Er werd met onderlinge toestemming 

van de werfleider overeengekomen dat enkel de kinderen die ’s avonds de rij 

nemen, onder begeleiding van de leerkrachten, het aangelegde zandweggetje 

mogen gebruiken. We zijn als school niet verantwoordelijk indien jullie kind(eren) 

ook gebruik maken van deze weg. Wij krijgen melding indien de rij, door onveilige 

toestanden, niet langs daar kan doorgaan. Bij wijziging brengen we je op de 

hoogte.  

 

***** 

 

Update wegenwerken en toegang school: 

- De school is via de Kloosterstraat  nog steeds niet bereikbaar. Gelieve dus even 

vol te houden om je kind(eren) via de Bagattestraat naar school te brengen.Tot 

op heden stond er een leerkracht je kind op te wachten aan de fietsenstalling. Je  

mag, als ouder, begeleiden tot aan het rode hek. Vanaf daar weet je kind perfect 

de weg om over de kleuterspeelplaats de lagere speelplaats te bereiken. Vanaf 

volgende week kan je kind deze weg zelfstandig afleggen. Mocht je peuter of 

kleuter te klein zijn om alleen naar de lagere speelplaats te gaan, aarzel dan niet 

om aan te bellen aan de voordeur.  Vanaf 8.25 zal een leerkracht aan het rode 

hek staan van de kleuterspeelplaats. Peuters en kleuters van de eerste en tweede 

kleuterklas blijven dan op de kleuterspeelplaats, onder toezicht van een 

leerkracht. 
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- Vanaf vandaag zijn er werken gestart bij de verbinding tussen de Bagattestraat en 

de parking. Er werd overeengekomen met de werfleider dat er bij de in- en 

uitstroom geen werken worden uitgevoerd. Wees toch voorzichtig bij het brengen 

en afhalen van je kind(eren). 

 

 

 

         Hij komt, hij komt,… 

 

 

 

 

Lieve vrienden van sint en piet, 

 

Sinterklaas is dit jaar veel minder overdag te bespeuren, toch is hij druk in de weer. 

Verlanglijstjes, brieven en het boek nog eens nakijken… en ‘s avonds en ‘s nachts mee 

met de pieten op pad gaan zodat ook dit jaar alle kinderen een cadeautje krijgen. 

Jammer genoeg zal hij dit jaar niet naar de school kunnen komen maar… hij is druk bezig 

met de videoboodschap, speciaal voor het Leernest. Alles is reeds ingeblikt; montagepiet 

is aan het knippen en plakken. Volgende week vrijdag, op 4 december, mag de school die 

‘speciale post’ verwachten in de mailbox. 

Tot héél binnenkort! 

 

Speculoosgroetjes, 

Regelpiet 

 

***** 

 

OPROEP: in de loop van volgende week willen we graag nog eens een oproep doen om 

een keukenrol en een doos papieren zakdoeken mee te geven met je kind. Alvast 

bedankt voor je medewerking. 

 

      ***** 

 

Vanaf maandag 7 december mogen er terug voorverpakte traktaties meegegeven worden 

voor de verjaardag van je kind(eren). Graag afspreken met de juf of meester. 

 
      ***** 

In bijlage vinden jullie nog info vanuit het VCLB met betrekking tot Covid-19. 

 

      ***** 

 

Vanaf heden schoolrekeningen betalen op dit nieuw rekeningnummer  

BE64 0018 9223 2752. 

 

 

 
 
 

 
 

Van 19 dec  
t/m  
3 jan  

 

 
Geniet van de kerstvakantie en van de feestdagen!  
 

 
 

Graag tot maandag 4 januari 2021! 

 


