Beste ouders,
We zijn ondertussen een weekje ver in het schooljaar, tijd dus om even enkele dingen onder uw aandacht
te brengen. Veel van deze punten hebben te maken met de richtlijnen rond Corona-veiligheid.
1. Parkeren : we vragen aan de ouders om zoveel mogelijk de parkings rondom de school te
gebruiken. U kan makkelijk parkeren aan de kerk of aan de atletiekpiste. Dit bevordert de
verkeersveiligheid en de veiligheid van uw kind.
2. Soep en drank : voorlopig wordt er op school géén soep en drank verkocht. U moet er dus voor
zorgen dat uw kind zelf een drinkfles (liefst herbruikbaar, geen glas) met drank bij heeft, samen met
het lunchpakket.
3. Zwemmen : er is een verminderde capaciteit, van de gemeente uit, in het zwembad. Hierdoor
kunnen niet alle klassen gaan zwemmen. Dit kan misschien nog veranderen doorheen het
schooljaar, maar de kans is klein.
a. Er is WEL zwemmen voor het 2de, 3de, 4de en 5de leerjaar
b. Er is GEEN zwemmen voor de kleuters, het 1ste en 6de leerjaar
4. Verjaardag : indien u met de verjaardag van uw kind een traktatie wil meegeven naar school
kan dat. Maar er zijn een paar voorwaarden :
a. Uw kind moet dit zelf de school binnendragen, u mag als ouder niet de schoolpoort binnen.
b. Het moeten individueel/apart verpakte dingen zijn. Je kan niet zomaar een taart of cake
meegeven die de juf nog moet snijden. Ook drankjes kunnen enkel in brikjes, geen grote
flessen met bekertjes.
c. Het moet niet veel zijn, het is de attentie die telt.
5. Geld : vanaf dit schooljaar wordt er GEEN cash geld meer meegegeven naar school. We gaan
werken met een schoolrekening. Dit wil zeggen dat alle gemaakte kosten hiervan worden betaald.
Binnenkort ontvangt u hierover een schrijven met een vraag tot betaling.
6. Turn T-shirt : sommige kinderen ontvingen reeds een nieuwe T-shirt van de turnmeester. Deze
moet u ook nog niet betalen, dit wordt binnenkort verrekend met de schoolrekening.
7. Enkele bedragen : deze worden dus binnenkort op de schoolrekening in mindering gebracht.
a. Zwemmen blijft € 1,50
b. Turn T-shirt € 8

Vriendelijke groeten
Het schoolteam

