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Beste ouders, 

In normale omstandigheden zouden we nu allerlei activiteiten aankondigen. Helaas zal het einde van het jaar er ook op 

school heel anders uitzien. 

De Sint kan dit jaar niet live aanwezig zijn en ook de kerstactiviteiten vallen grotendeels in het water. Toch proberen we in 

de mate van het mogelijke iets leuks te organiseren zodat leerlingen, maar ook jullie thuis een beetje van de sfeer en de 

feesten kunnen meemaken. 

We kunnen nu maar beter nog even met zijn allen volhouden en de regels volgen. Het nieuwe jaar belooft er dan een stuk 

beter uit te zien. 

Op de blauwe brieven van 2021 hopen we het aantal activiteiten stelselmatig terug te zien aangroeien. 

Desalniettemin wensen we jullie toch een vredevol Kerstmis toe en voor het nieuwe jaar wensen we jullie een goede ge-

zondheid toe, vele bubbels maar dan in een glas, eindeloos veel plezier met familie en vrienden en de warme knuffel waar 

iedereen naar verlangt. 

Directeur Philippe 

01/12: vaccinatie 5de leerjaar 

04/12: De Sint met een digitale boodschap op school 

08/12: medisch onderzoek 6de leerjaar B 

14/12: 16.30u info nieuwe instappers januari online 

15/12: personeelsvergadering LS + KS: geen studie 

16/12: strapdag 

17/12: kerstspel online uitgesteld te bekijken 

18/12: rapport 2  

18/12: slotactiviteit einde trimester (nog in realisatie) 

18/12: 15.30u start kerstvakantie in LS 

18/12: 15.45u  start kerstvakantie in KS 

04/01: start tweede trimester 

07/01: zwemmen 2de en 3de leerjaar??? 

In de huidige omstandigheden betekent veilig vooral niet sa-
men zijn en samen zijn is vooral niet veilig.  

Ook als school zijn we gebonden aan regels en afspraken. 

Toch willen wij met ons jaarthema en project aantonen dat wij 
vanop een veilige afstand toch kunnen samenwerken. 

Hoewel elke klas in zijn bubbel zit, wordt er hard gewerkt aan 
fase 1 van onze projectweek.  

Under construction heet dat dan.  

Later meer! 

Hoofdsponsor van onze school: Audi - Volkswagen - Skoda: www.acmautogroep.be  

Samen veilig de wereld rond 

Weetjes 

Wisten jullie dat: 

 Juf Julie ernstig ziek geworden is? Ze heeft een zware operatie achter de rug en moet nu nog voor een lange 
periode chemo krijgen. 
We wensen haar heel veel sterkte toe in deze moeilijke periode en een goed herstel. We zullen haar        
aanwezigheid op school heel erg missen. 

 Het kerstspel en het kerststalzingen jammer genoeg niet kunnen doorgaan? We zorgen zeker voor een alter-
natief. 
Zo zal het kerstspel van het derde en het vierde leerjaar per klas geoefend worden. De uitvoering zal jammer 
genoeg achter gesloten deuren gebeuren, maar wij gaan dit zeker filmen. Jullie krijgen dan een link door zo-
dat jullie de prestaties van de kinderen op het scherm kunnen bekijken. 

 Het kerststalzingen met heel de school ook niet kan plaatsvinden? Onze jongens en meisjes zullen wel een 
liedje oefenen, iets knutselen, een kerstboodschap maken en nog zoveel meer. Ook hier maken we een    
filmpje van en bezorgen wij jullie een link om mee te genieten. 

 De school op 18 december stopt op de gewone lesuren? Wij hopen dat jullie niettegenstaande de omstandig-
heden toch wat kunnen genieten van een vredig kerstfeest. Via deze weg willen we jullie alvast een bijzonder 
goed 2021 toewensen. Hopelijk kunnen we dan terug naar het gewone leven. 

  We het schoolfeest opnieuw verzet hebben vanwege corona. De nieuwe datum is 29 mei 2020 
 

http://www.acmautogroep.be


 

 

 Aservis: Aservis is uw specialist in centrale verwarming, airco, ventilatie, 
sanitair en elektriciteit en sponsor van onze school 


