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Woensdag 3 maart 2021

Beste ouders
Bij de start van een nieuwe maand hoort een verse nieuwsbrief.
De maand maart staat bekend als de voorleesmaand. Ook onze school hecht veel belang
aan leesplezier.
Daarom zullen jullie op onze (vernieuwde) website deze maand op de kleuterklasblogs en
op de blog van de kleuterbieb heel wat extra leuke verhaaltjes kunnen terugvinden.
Bij onze oudste kleuters en in de lagere school kan u inschrijven om online een
verhaaltje voor te lezen. Meer info hierover volgt zeker via de klasleerkracht.
Op 1 maart startte de inschrijvingen in Brussel voor nieuwe leerlingen.
Tijdens de voorrangsperiode schreven we alvast 16 broers en zussen in.
Deze maand staat er samen met de werkgroep mobiliteit ook een vergadering gepland
met de schepen van mobiliteit van Ganshoren.
Deze vergadering heeft als doel de werking van de schoolstraat en de verkeersveiligheid
rond de school te verbeteren.
Via deze weg durf ik dan ook nogmaals vragen om de uren van de schoolstraat en de
verkeersregels te respecteren en dit in belang van onze kinderen.
Vanaf 15 maart 2021 zijn er beperkte versoepelingen in het onderwijs.
Extra-muros daguitstappen zijn opnieuw toegelaten op voorwaarde dat de klasbubbel
maximaal gerespecteerd blijft. De uitstappen mogen enkel georganiseerd worden zonder
gebruik te maken van het openbaar vervoer en tijdens de uitstap mag er geen contact
zijn met andere mensen.
In de praktijk betekent dit dat mogelijke uitstappen steeds overlegd zullen worden met
de preventiedienst van onze school en dat de uitstappen nog steeds heel beperkt zullen
zijn.
Op maandag 29 maart 2021 mogen de kinderen hun mooiste kleren aandoen want dan
komt de schoolfotograaf voor het nemen van zowel de individuele foto’s als de klasfoto’s.
Graag eindig ik nogmaals met de vraag om de schooluren te respecteren.
Het is voor niemand leuk wanneer kinderen te laat komen.
Alvast bedankt om hier rekening mee te houden.
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