Nieuwsbrief januari 2021
Belangrijke data
- 1 jan:

Nieuwjaar

- 3 jan:

Einde kerstvakantie

- 13 jan:

Pedagogische studiedag
Opgelet!!
Omdat de studiedag omwille van COVID NIET door kan gaan,
moeten we deze dag annuleren.
Het is 13 januari dus gewoon SCHOOL.
Indien de bijscholing voor de leerkrachten op een later tijdstip toch kan
doorgaan, zullen wij hier zo snel mogelijk over communiceren.

- 14 jan:

First Lego League

- 27 jan:

openklasdag (onder voorbehoud)

L6A & L6B
K1AA, K1A & K1B

Overlijden
De overgrootmoeder van Timmers Vince (L3A) en Robbe (L6A) is overleden.
Wij wensen hen veel sterkte in deze moeilijke dagen.

Wist je dat...
•

Wij hopen dat iedereen de kerstvakantie aangrijpt om de coronacijfers mee terug naar
beneden te krijgen. We begrijpen dat het niet evident is en dat ondertussen iedereen zijn
familie en naasten wilt vastnemen.
Toch dringen wij er, voor de veiligheid van al onze leerlingen en ons hele team, op aan
om zo veel mogelijk thuis te blijven. Mensen die toch nog op vakantie gaan of andere
nauwe contacten hebben, vragen wij dan ook met grote bezorgdheid om de
quarantainemaatregelen nadien zeker na te leven.

•

Het schoolzwemmen voorlopig opgeschort is tem vrijdag 15/01/21?
De stad Lommel heeft dat tijdens het veiligheidsoverleg van 14/12/20 beslist.
Dit in functie van mogelijke nieuwe maatregelen die dan van kracht zullen zijn om de
verspreiding van het Covid-19 virus verder tegen te gaan.

•

Wij vanaf januari mee sparen voor de ‘pamperbank’?
Heb jij nog pampers liggen die te klein zijn voor je kinderen en waar je niets meer mee
doet?
Dan mag je ze altijd meebrengen naar school. De Sint-Vincentiusvereniging komt deze op
geregelde tijdstippen ophalen en zal deze dan verdelen onder jonge gezinnen die dit extra
steuntje in de rug goed kunnen gebruiken.

•

de directie en het hele lerarenteam jullie een zeer deugddoende vakantie en een goed
begin van 2021 toewensen? 2020 was voor velen een zeer bewogen jaar.
Laten we samen hopen dat we in 2021 ons leven weer wat normaler kunnen laten
verlopen.
Wij zien jullie allemaal graag terug op 4 januari om vol goede moed aan het 2de deel van
het schooljaar te beginnen.

