Vee Bee Weeken FEBRUARI 2021
REPECTEER de verkeerslichten!
Wij kregen verschillende meldingen van ouders dat sommige automobilisten door het rode licht rijden!
Zelfs ouders met kinderen die bij ons naar school gaan…
Daarom graag extra aandacht aan de verkeerslichten. Dankjewel voor jullie medewerking.

Om een goed overzicht te kunnen behouden over onze 215 leerlingen, vragen wij om de kinderen te
begeleiden tot aan “de kiss & go” of de schoolpoort.
Enkel de peuters van juf Nathalie mogen nog begeleid worden tot aan de klas.
Toch zouden wij vragen om dit zoveel mogelijk te beperken.
Wees gerust, beste (groot)ouders, uw kinderen zijn in zéér goede handen.
Afhalen van de leerlingen bij het einde van de lessen:
Kom uw kind via de GROTE POORT zelf afhalen.
Laat uw kinderen niet alleen naar uw wagen lopen!
A.u.b. geen kinderen afhalen via de fietsenstalling. Dit is enkel bestemd voor de fietsers.
Een ongeval is zéér vlug gebeurd!
Dankjewel voor uw medewerking.
LUIZEN
Gelieve regelmatig het haar van uw kinderen eens na te kijken, dit om een invasie van deze vervelende
kriebeldiertjes te voorkomen.
TIP: natkam methode of lavendelolie.

Familienieuws

Jammer genoeg moesten wij afscheid nemen van…

Dhr Yvo Abbeloos, schoonvader van Vera Bosman (oud-leerkracht).
Mevr. Maria Van Damme, overgrootmoeder van Stan & Lotte De Wael – Flor, Benthe en
Mats D’haeseleer
Mevr. Lydie D’Hondt, overgrootmoeder van Floris, Korneel & Jozefien Vermeir
Oprecht medeleven.
Nieuws van de ooievaar

Dré, broertje voor Flor Van Sinay, 1ste kleuterklas.
PROFICIAT!
Inschrijvingen schooljaar 2021-2022
Geboortejaar 2019
Capaciteitsbepaling: 25 leerlingen per geboortejaar.
Tot vrijdag 12 februari 2021 kunnen de ouders die reeds een kind bij ons op school hebben hun
zoontje en/of dochtertje inschrijven, ook kinderen van personeelsleden kunnen tot 12/2/2021
ingeschreven worden.
Ouders die nog geen kinderen bij ons op school hebben,
kunnen inschrijven vanaf MAANDAG 1 maart 2021 vanaf 9 uur.
AANDACHT! Wij werken voor deze ouders reeds met een aanmeldingsregister!

Gelieve op voorhand te melden of uw kind in onze school wil ingeschreven worden, zodat wij de
desbetreffende ouders een aanmeldingsnummer kunnen geven. Reeds 24 aanmeldingen !
N.a.v. de nieuwe verstrengde maatregelen door de overheid zal onze
33ste STEAKDAG
worden uitgesteld naar een latere datum.
Wij hopen in maart 2021 deze activiteit via ‘take away’ te organiseren.

