Vliegroute 2

Beste ouders,
In deze tijden van corona, zijn we blij dat we onze kleuters nog steeds iedere
morgen mogen verwelkomen in onze school. De extra inzet van ouders en
leerkrachten zorgt ervoor dat alles vlot verloopt. Via deze weg danken wij jullie
alvast voor het naleven van de gemaakte afspraken bij het brengen en afhalen
van jullie kleuter.

Opvang Scooby doo
Zoals jullie vernomen hebben is de opvang gesloten tot en met 12/02/2021.
De school blijft open en werkt in code oranje.
In code oranje mogen enkel nog zogenaamde 'essentiële derden' op school
toegelaten worden.
Wat betekent dit concreet voor onze school:
-dat oudercontacten digitaal moeten gebeuren en dat ouders niet toegelaten
worden in de school. Hierover ontvangen jullie zeker nog in de toekomst
verdere richtlijnen
-kriebelteam zal voorlopig niet meer komen kriebelen, kijk daarom regelmatig
de hoofdjes van jullie kleuter na op neten of luisjes.

Afwezigheden melden/ Leerplicht
Onze 5jarigen kleuters (geboortejaar 2015) zijn leerplichtig . Het is belangrijk
dat jullie de school verwittigen indien jouw kleuter niet aanwezig kan zijn. Ze
moeten minstens 290 halve dagen naar school komen. Afwezigheden die door
de directeur als aanvaardbaar worden geacht, mogen daarbij meegerekend
worden. Laat daarom je kleuter zoveel mogelijk naar school komen.

Vervanging directie
Directeur Marleen Goclon wordt momenteel vervangen door Juf Viviane
Aerden en Juf Hilde Bloemen.

Instap nieuwe kleuters
Door de wet van de privacy beschikken we niet meer over de gegevens van
kleuters die kunnen starten op onze school. Daarom is het vaak niet mogelijk
om iedereen te bereiken. Jullie kunnen zeker meehelpen om ook deze kleuters
te bereiken. Geef ons een seintje als je weet hebt van nieuwe gezinnen of
geboortes in je omgeving. Je kan ook ouders verwijzen naar onze website waar
ze de nodige info kunnen vinden. Alvast bedankt voor jullie medewerking.

Traktatie
Verjaardagen: door corona mogen de kleuters enkel trakteren met een
voorverpakte koek!

Vrije dagen en schoolvakanties
-Lokale verlofdag: vrijdag 29 januari 2021
- Krokusvakantie van maandag 15 februari tot en met zondag 21 februari
2021
- Paasvakantie van maandag 5 april 2021 tot en met zondag 18 april 2021
- Hemelvaartsdag en brugdag: donderdag 13 en vrijdag 14 mei 2021
- Pinkstermaandag: maandag 24 mei 2021

