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Covid-19
* De leerlingen van L5 en L6 dragen binnen het gebouw weer een mondmasker. De leerkrachten ook
als zij zich tussen de kinderen begeven. Andere kinderen mogen dit vrijwillig doen.
* De kinderen van de lagere school eten deze week weer in de klas. Breng daarom een
keukenhanddoek mee om over de bank te leggen. Zo moeten we minder poetsen. Ook de oudste
kleuters eten weer in de klas.
* De kinderen van L2 kunnen niet meer naar de avondstudie. Aan alle andere kinderen vragen we om
niet naar de studie te komen als ouders een andere oplossing kunnen vinden. Iedereen die toch naar
de studie komt, draagt een mondmasker, ongeacht de leeftijd.
* Wie gaat zwemmen draagt verplicht een mondmasker in de bus: meebrengen dus.
* Als ouders op het schooldomein komen, zijn ze verplicht een masker te dragen.
* Het grootouderfeest gaat niet door: we willen geen risico nemen om onze geliefde grootouders te
besmetten. De kleuters brengen wel hun kleding mee zoals afgesproken want we gaan de geoefende
dansjes uitvoeren, filmen en op de website zetten. Zo kan iedereen toch genieten van de dansjes.
Ouders en grootouders kunnen nog wel de wafeltjes bestellen want die waren al geleverd
(bestelformulier in bijlage).
Chocoladeverkoop
Beste ouders,
De uiterste besteldatum voor de Sintchocolade nadert met rasse schreden. Mochten jullie nog niet de
kans hebben gekregen de website te bezoeken of jullie briefje binnen te brengen bij juf Hanne, kunnen
jullie dat nog doen tot en met woensdag 27/10. In bijlage vinden jullie nogmaals de brief.
Wegens de grote drukte bij de chocolatier kunnen er dit jaar géén nabestellingen geaccepteerd
worden.
Neem dus nog snel een kijkje naar het aanbod overheerlijke Callebout chocolade en speculaas voor
jullie kinderen of kleinkinderen!
Vriendelijke groeten,
De ouderraad

