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Vrijdag 8 januari 2021
Beste ouders,
Een bewogen 2020 vol ups & downs heeft plaats gemaakt voor een nieuw jaar. We
zijn er met frisse moed en energie weer ingedoken. Samen met jullie, hopen we op
een prachtig jaar met vele ups en minder downs, maar vooral op een goede
gezondheid en een fijne samenwerking!
Hier volgen enkele belangrijke mededelingen:
1. In het begin van dit schooljaar kregen jullie een lijstje met de vrije dagen.
Eén daarvan was een vrije dag voor de kinderen omwille van een pedagogische
studiedag voor de leerkrachten op woensdag 20 januari. Door corona kan en
mag deze studiedag niet doorgaan en wordt die dag dus een gewone lesdag.
Dat wil zeggen dat de kinderen die dag gewoon en verplicht naar school komen!
2. Ik doe hier nog eens een oproep aan jullie allen om ervoor te zorgen dat je kind
tijdig op school aanwezig is. Kinderen die te laat komen storen de lessen,
kleuters die te laat komen storen het onthaal, een belangrijke activiteit in de
klas. Ook krijgt je kind bij het te laat komen een opmerking of berisping, maar
meestal kan het hier zelf niets aan doen! Maar jullie ouders wel!! Zorg dus dat
je kind op de speelplaats is vóór het eerste belsignaal!
Kinderen die niet of te laat naar school komen worden als dusdanig
geregistreerd. Wanneer dit veelvuldig voorkomt, kan dit leiden tot zittenblijven
en/of vermindering van groeitoelage.
3. Wat betreft de afwezigheden: Elk kind kan bij afwezigheid maximaal 4 keer
gebruik maken van een Z-briefje. Na de vierde afwezigheid is een
doktersbriefje verplicht!! Geen doktersbriefje = onwettig afwezig.
Ook indien je kind in quarantaine moet, is een attest van de dokter nodig.
4. Jullie ontvingen deze week een brief met link voor het oudercontact op vraag:
enkel als de juf/meester je uitnodigt OF je hebt zelf een hulpvraag bij het
rapport, moet je je inschrijven. Een algemeen oudercontact voor alle ouders
vindt plaats bij het paasrapport.
Met vriendelijke groet, de directie en het hele team
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