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CORONA-UPDATE

PENSIOEN DIRECTEUR

BELANGRIJKE INFO

Op dit moment zijn er nog 3 volledige klassen in quarantaine en dan
ook nog een aantal kinderen uit
andere klassen. Vanaf maandag
zullen dat nog 2 klassen zijn. Het
schoolteam blijft alles nauwgezet
opvolgen en communiceert zo goed
als dagelijks met het CLB. Sinds de
paasvakantie maken we allemaal
een moeilijke periode door en we
hopen dat we op jullie begrip kunnen rekenen. We blijven ons uiterste best doen om de kinderen binnen hun bubbel te houden, zodat
er in een geval van besmetting zo
weinig mogelijk verspreiding optreedt. Samen met jullie hopen we
dat de situatie zich snel stabiliseert
en dat alle kinderen opnieuw aanwezig kunnen zijn.

Op vrijdag 30 april heeft Luc Greeven zijn laatste
dag als directeur gewerkt. Vanaf zaterdag 1 mei is
hij begonnen aan een welverdiend pensioen. Niemand en zeker hijzelf niet, had gedacht dat zijn
laatste weken er zo zouden uitzien. Omwille van de
Coronatoestanden zijn de festiviteiten niet kunnen
doorgaan en waren we genoodzaakt om hem in
‘stilte’ te laten vertrekken. MAAR … we hebben hem
beloofd dat we hem einde schooljaar dubbel en dik
gaan vieren.

Graag willen we jullie enkel belangrijke data doorgeven. Eind juni willen we
graag de proclamatie van de 5-jarigen
en het 6de leerjaar fysiek laten doorgaan. Dit is echter afhankelijk van de
Corona situatie op dat moment. We
zullen het per klas organiseren

Luc, heel erg bedankt voor de voorbije jaren. We
gaan je missen.

Maandag 14/06 om 18.30u K3A
Dinsdag 15/06 om 18.30u K3B
Woensdag 16/06 om 18.30u K3C
Donderdag 24/06 om 18.30u 6A
om 20.00u 6B
Hoe we het praktisch organiseren vernemen jullie in de loop van de maand
juni.
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