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Hartelijk dank !
Na de krokusvakantie start het basisonderwijs op met dezelfde
veiligheidsmaatregelen, zoals die ook al golden voor de vakantieweek. Concreet blijft het basisonderwijs in pandemiefase oranje.
In onze school verandert er niets.
Dank je wel, ouders, om de preventieve maatregelen zo goed na
te leven en voor het begrip dat jullie opbrengen voor deze moeilijke situatie.
Dank je wel, leerkrachten en medewerkers, om de nodige voorzorgen te nemen in de klas, opvang en eetruimtes en de flexibiliteit en het enthousiasme waarmee jullie dit doen.
Dank je wel, kinderen, voor het respect en de manier waarop jullie met de regels omgaan.
Dank je wel schoolbestuur, preventieadviseur en CLB om onze
school met raad en daad bij te staan.
Samen kunnen we deze periode aan.

Kandidaatstelling schoolraad 2021 – 2025
Vanaf 1 april 2021 gaat er in elke school een nieuwe schoolraad
van start. Deze is samengesteld uit vertegenwoordigers van de
personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap. De vergaderingen vinden een 5-tal keer per jaar plaats en bieden de gelegenheid tot een constructieve samenspraak met de school.
Omdat het mandaat van 4 jaar verstreken is, worden er opnieuw
verkiezingen georganiseerd.
Iedere ouder en ieder personeelslid kan zich kandidaat stellen.
Verdere informatie vindt u in bijgevoegde brief van het schoolbestuur.
Indien u zich wenst kanditaat te stellen dan verzoeken wij u online
in te schrijven via de website www.kbkscholen.be en dit uiterlijk
tegen 26 februari 2021 om 23u59.

12 februari 2021

Jrg. 29

Schoenmaat 21
Dit schoentje werd deze week
gevonden in de Kongoweg en
kan opgehaald worden in het
secretariaat. Met dank aan de
vinder voor de moeite!

Communiefeesten
Zowel de eerste communie als
het vormsel worden verplaatst
naar de periode september/
oktober van het volgend
schooljaar. Zodra we van het
decanaat de exacte data krijgen, worden die aan jullie meegedeeld.
We wensen al onze
kapperpapa’s en kappermama’s
een succesvolle heropstart!
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ALS MASKERS WEER TOF WORDEN ...
Het dragen van een masker riep vandaag eindelijk nog eens een prettig gevoel op.
Naar aanleiding van carnaval mochten de leerlingen in sommige klassen verkleed naar
school komen. Maar er was nog meer… Wanneer je door de gangen liep, rook het
verdacht lekker naar gebak. En in het vierde leerjaar werd zelfs een heuse love-andhair-day georganiseerd. Zo werd een deeltje van het tweede trimester op een fijne
manier afgesloten en kunnen we ongetwijfeld genieten van een toffe krokusvakantie.

