
Vriendelijke groeten!  Mei 2020 

Belangrijke datums  

                               
Voorlopig blijven de scholen dicht omwille 
van de coronacrisis.  

Wij houden je op de hoogte via het ouder-
platform.  

 

wELKOM in   

Beste ouders,  

In deze woelige periode van corona heb ik 

ook heel veel positieve ervaringen beleefd en 

daarom wil ik nu even alle helden in de     

bloemen zetten.  

Bedankt lieve kinderen omdat jullie het thuis 

zo goed doen; de opdrachtjes van de juf flink 

uitvoeren, fijn samen spelen en af en toe   

mama en papa helpen! 

Bedankt lieve ouders voor jullie inzet.         

We weten dat het niet altijd makkelijk is om 

het werken van thuis uit of het buitenshuis 

werken te combineren met het begeleiden 

van je kinderen tijdens het afstandsleren en 

tegelijk je huishouden te doen. Maar wij weten 

dat jullie doen wat mogelijk is en dat is prima!  

Bedankt lieve juffen en meester,                                   

voor het rondbrengen van takenpakketjes, voor je telefoontjes en videochats met de kin-

deren, voor de leuke filmpjes, voor het bezorgen van kaartjes, voor je muzikaal optreden 

aan het rusthuis, voor het naaien van mondmaskers, voor het klussen in de school … . 

Bedankt lieve mensen in de verzorgende en medische sector,                

voor alles wat je in deze moeilijke tijden doet voor je medemens! We zullen dit nooit       

vergeten! 

Bedankt lieve politieagenten,                                       

voor het opvolgen van de afspraken en het helpen van mensen in nood. 

Bedankt lieve werknemers die blijven werken ten dienste van ons allemaal (winkeliers, 

bakkers, koerierdiensten….),                                                                                            

voor je inzet, geduld en volharding want klanten zijn niet altijd even beleefd! 

Bedankt aan iedereen die ik hier niet vernoemd heb maar ook zijn steentje bijdraagt om 

deze coronatijd zonder teveel stress en problemen te overleven.  



 

 

 

Kijk eens hier, kijk eens daar,  

Onze toiletjes zijn helemaal klaar! 

Mooie stickers en ook leuke kleurtjes 

En groene plantjes tegen vieze geurtjes.  

 

Dankjewel juf Elise, Gwendolyn  

en Anneleen 
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Heraanleg speelplaatsen 

Het traject voor de heraanleg van de speel-
plaatsen is tot nog toe volgens schema           
verlopen. Dit betekent dat we nu in de fase 
zitten dat we voldoende en kwalitatief      
goede offertes van aannemers binnen        
gekregen hebben. De aangeboden prijzen 
liggen echter aan de hoge kant. Daarom is 
een volgende fase van onderhandelen met 
de aannemers noodzakelijk. Daarbij komen 
nog de coronamaatregelen, gecombineerd 
met de grote vakantie. Dit zorgt ervoor dat 
de werken niet in april zullen starten, maar        
opgeschoven zijn naar augustus. Hopelijk 
blijft deze hernieuwde planning een haal-
bare kaart. Het schoolbestuur volgt de plan-
ning van nabij op en doet het nodige om   
alles administratief in orde te houden. 

11-12-2019 

Sien 

3,230 kg en 48,5 cm 

Fiere ouders  

Juf Hellen en Ronnie 

Broers  Finn en Tijl 
12-4-2020 

Kato 

4,130 kg en 55 cm 

Fiere ouders  

Juf Marianne en Dennis 

Zus Mariet  

Proficiat! 


