
 

 

  NIEUWSBRIEF 25 - Schooljaar 2020-2021 

          School Dorp 2: 014/65 56 57 School Dorp 60: 014/65 66 89 Schoolbus: 0491/742 992 

                                 JAARTHEMA 

                        deze maand : dansen!  

                                                                     

 

Ma. 2903/2021   : Start opschorting lessen lagere school + kleuterschool 

Di. 30/03/2021    : Onthaalmoment nieuwe kleuters DIGITAAL  

Wo. 31/03/2021  : FRUITDAG  

Do. 01/04/2021   : Medisch ond. uitgesteld - Wieltjesdag (noodopvang lagere school) 

Vr. 02/04/2021    : Sponsortocht uitgesteld 

Start paasvakantie t/m 18/4/2021  

 

 

 Niet vergeten! Op woensdag 21 april is het een pedagogische studiedag 

voor de leerkrachten. (ter vervanging van 09/12) Alle kinderen hebben dan een vrije dag.  

 

 



UPDATE CORONAMAATREGELEN:  

OOK SLUITING KLEUTERSCHOOL ! 

 

Via GIMME werd iedereen gisteren reeds geïnformeerd omtrent de opschorting van de lessen in de 

lagere school en de oproep om ook kleuters indien mogelijk thuis te houden. Ondertussen werd er 

door de onderwijskoepels opnieuw gecommuniceerd en gemeld dat de kleuterscholen toch 

gesloten worden de week voor de paasvakantie. We vinden het zelf bijzonder vervelend dat er op 

korte termijn de communicatie van hogerhand wordt aangepast.  

  

Zoals reeds gemeld zijn we bezorgd om de gezondheid van zowel onze kleuters als hun leerkrachten. 

Het openhouden van de kleuterschool houdt momenteel extra gevaren in, zeker gezien de sterk 

stijgende besmettingscijfers. Om ook de verspreiding van het virus tegen te gaan, sluit men nu dan 

toch de kleuterscholen. Men hoopt zo om op 19 april na de paasvakantie alle scholen opnieuw te 

kunnen openen. De leerkrachten zullen de kinderen enkele werkblaadjes bezorgen waarmee ze 

volgende week mee aan de slag kunnen. We houden dit bewust beperkt in hoeveelheid. 

We begrijpen dat het niet voor alle ouders evident is om in opvang te voorzien. Daarom voorzien we 

NOODOPVANG voor die kinderen waarvan de ouders NIET kunnen telewerken, werken in essentiële 

beroepen én echt geen andere opvangmogelijkheid hebben. Ouders van kleuters wordt gevraagd om 

de onderstaande bevraging in te vullen. Indien u dit nog niet hebt aangemeld kan u dat nog tot deze 

avond doen.: https://forms.gle/wurNjwJrgf6NGVbc6  

De opvang zal gebeuren in kleine groepjes op basis van leeftijd, dus niet per klas. We behouden deze 

"bubbels" voor de rest van de week. De kinderen zullen ook zoveel mogelijk buiten spelen. 

 

Voor de lagere school zullen er zoals gisteren gemeld geen lessen gegeven worden. Wel bezorgen 

we alle leerlingen opdrachten en/of oefeningen. We bieden geen nieuwe leerstof aan. We vragen wel 

om de oefeningen en/of opdrachten serieus te nemen en ze plichtsbewust te maken. 

Ouders van kinderen lagere school die gebruik maken van de noodopvang melden hun kinderen aan 

via volgende link: https://forms.gle/wTiyHVv4hnpjX9TJ7   

 

Wie een attest voor de werkgever nodig heeft, kan die  hier downloaden en vervolgens handmatig 

aanvullen. 

 

Nogmaals onze excuses voor de verwarring die mogelijk ontstaan is. 

Het zijn helaas beslissingen die door hogerhand worden genomen en waarvan verwacht wordt dat we 

deze toepassen en communiceren naar ouders.  

Aarzel niet om contact op te nemen met de school. We proberen te antwoorden op al uw vragen. 

 

Dank voor uw begrip en medewerking. 

https://forms.gle/wurNjwJrgf6NGVbc6
https://forms.gle/wTiyHVv4hnpjX9TJ7
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:0d1d2bbe-42a2-4b49-93e8-6cd959f8b0c1


 

   

 

MEDISCH ONDERZOEK 6DE LEERJAAR UITGESTELD 

Normaal gesproken hadden de leerlingen van het 6de leerjaar een medisch 

ondzoek door het CLB op 1 april.  Dit wordt uitgesteld tot later dit schooljaar.  

Wij houden u op de hoogte.  

 

PARKEREN ZOALS HET HOORT  

We merken dat sommige ouders het niet zo nauw nemen met de geldende 

verkeersregels i.v.m. parkeren. Zo wordt er geparkeerd op voetpaden 

tegenover de school in de Vond en aan de gele lijnen t.h.v. het kruispunt Vond-

Kabienstraat. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties voor onze kinderen die te voet 

of met de fiets naar school komen of naar huis gaan.  We vragen daarom 

uitdrukkelijk om de regels te respecteren.  

 

                 

Zusterlijk Delen 

 

De sponsortocht kan helaas niet doorgaan op vrijdag 2 april.  We stellen deze uit tot 

na de paasvakantie. 

(Tijdens de paasvakantie kunnen de strookjes voor de sponsors bezorgd worden)  

Nieuwe datum : vrijdag 23 april 2021  

 

 

 

 



 

GROOT NIEUWS !!! DE KLEDINGACTIE MAG TERUG DOORGAAN !!! 

Dag allemaal, 

  

We hebben van de gemeente terug  toestemming gekregen om een 

kledinginzamelactie  te organiseren! 

Op zaterdag 8 mei, tussen 10u en 15u, kan je de kleding afzetten op de lagere 

school te Dorp 60. 

We organiseren weer een drive-in, coronaproof. 

Je kan binnenrijden via de Kabienstraat en uitrijden via het Dorp. 

Onderweg zet je uiteraard je kleding coronaproof af. 

  

Verzamelen maar, zodat we er ook dit jaar weer een groot succes van kunnen 

maken! 

  

groeten, 

De ouderraad.  

 

 

 

  ACTIVITEIT KAJ POPPEL 

 

Op zondag 28/03/2021 organiseert de KAJ Poppel een dropping. 

Van 14.00u tot 17.00u aan het lokaal. 

 

!!! KAJ POPPEL  IS EEN JEUGDVERENIGING enkel  VOOR JONGENS VAN 6 

TOT 12 JAAR !!! 

   

 


