Nieuwsbrief juli 2020
Beste ouders,
Beste leerlingen,
In ‘normale schooljaren’ delen wij in juli geen nieuwsbrieven meer uit maar aangezien dit school
allesbehalve normaal verliep, willen we jullie toch nog graag even toespreken.
Graag willen wij jullie en jullie kinderen nogmaals extra bedanken voor jullie inzet en flexibiliteit
tijdens deze rare maanden. Voor ons als leerkracht of als directeur was dit zeker niet het
makkelijkste jaar maar we zijn er ons van bewust dat dit ook voor jullie niet altijd even makkelijk
was. Daarom een welgemeende…. Dank je wel!

Overlijdens
Tijdens de periode van maart tot nu zijn er spijtig genoeg veel mensen die een geliefde verloren.
Daarom opteren wij er voor om deze overledenen hier even collectief te herdenken.
Wij willen onze deelneming betuigen aan al hun families en wensen hen sterkte in deze moeilijke
tijden.

Geboortes
Noore Dupont (K1AA) werd grote zus van Ninte
Luca Mokoy (K1A) werd grote broer van Manu en
Mert Efe (K3A) en Ecrin Sahin (L3A) kregen er met Ismail een broertje bij.
Proficiat aan deze families met de gezinsuitbreiding!

Wist je...
•

dat we de mensen van de ouderraad héél dankbaar zijn voor al het werk dat zij leveren
voor onze school. Jullie zijn TOP!

•

Dat we de gemiste kienavond van dit schooljaar gaan inhalen op 11 september?
Dit is natuurlijk enkel onder voorbehoud. We wachten de veiligheidsraad van augustus nog
even af voordat we definitief kunnen zeggen of we hem kunnen door laten gaan.

•

dat de kalender voor volgend schooljaar reeds aangehecht is aan deze nieuwsbrief?
Zo kan iedereen al rekening houden met de datums voor oudercontacten in het begin van
het nieuwe schooljaar.

•

dat de school voor de kinderen op 30 juni om 12u05 eindigt maar dat die middag de
ouderraad eerst nog trakteert met een lekker ijsje voor iedereen!

•

dat de leerkrachten die dag nog doorwerken tot 15u30 en dan ook hun teenslippers
aanschieten en gaan genieten van een welverdiende vakantie.

•

dat we iedereen graag op dinsdag 1 september terugzien voor weer een nieuwe start…

