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Activiteitenkalender 

V 1 Nieuwjaar !  

              Onze beste wensen voor U 

M 4 Start tweede trimester 

D 5 Zwemmen : L1 

W 6 DRIEKONINGEN  

        Turnen : L2-L3-L4 

D 12 Zwemmen : L3-L4 

W 13  Turnen : L1-L5-L6 

D 19 Zwemmen : L2 

W 20 Turnen : L2-L3-L4 

M 25 RAPPORTEN met 

  digitale oudercontacten 

D 26 Zwemmen : L5-L6 

W 27 Turnen : L1-L5-L6 

 

Start tweede trimester 

Op maandag 4 januari verwelkomen we iedereen terug op school ! De 

scholen functioneren nog steeds onder code “oranje”. Dezelfde 

veiligheidsvoorschriften blijven van kracht.  



Mensen die meer dan 48 uur in het buitenland waren dienen volgens de 

laatste voorschriften van de federale regering in quarantaine te gaan en 

tweemaal een coronatest af te leggen. We hopen dat ieder die dit 

aanbelangt, zijn/haar verantwoordelijkheid hierin opneemt zodat de 

veiligheid op school verder kan gegarandeerd blijven. 

Ook zullen de oudercontacten bij de rapporten op digitale wijze of 

telefonisch gebeuren. Tevens zullen de andere geplande overlegmomenten 

en de personeelsvergaderingen ook zoveel mogelijk digitaal doorgaan. U 

ontvangt van ons een link om aan het gesprek te kunnen deelnemen. 

Schoolzwemmen 

Vanaf januari kan het schoolzwemmen terug van start gaan. Net zoals bij 

de vorige heropstart worden er geen recreanten in het zwembad 

toegelaten tijdens de zwemlessen. Het aantal klassen dat per keer het 

zwembad gebruikt is beperkt. Op dinsdag 5 januari zullen de leerlingen van 

het eerste leerjaar de beurtrol terug opnemen. ( zie activiteitenkalender ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zichtbaarheid 

Het dragen van een fluo-vest zorgt  

voor extra zichtbaarheid ! 

Moedig uw kind aan zich veilig te  

verplaatsen in het verkeer. 

Spaghettidag 

Onze jaarlijkse spaghettidag zal dit 

jaar een AFHAALspaghettidag worden. Om de veiligheid te garanderen 



serveren we geen eten, maar kan u die dag bij ons het bestelde eten 

komen afhalen. Noteer alvast de datum : zondag 7 februari 2021. 


