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NIEUWSBRIEF EINDE 2e TRIMESTER
Beste ouder,
Aan het einde van het 2de trimester mogen we terugblikken op een best wel pittige periode, vooral de
laatste weken waren “niet gemakkelijk”.
Een dikke pluim voor de leerkrachten die ervoor zorgden dat
onze kleuters weinig hinder ondervonden van de vele
coronamaatregelen.
Maar ook u, beste ouder, verdient een dikke pluim in deze
moeilijke tijd. We zijn ons daar ten zeerste van bewust en
willen u bij deze van harte bedanken voor uw begrip en
medewerking bij de vele wisselende maatregelen.

BEDANKT, LIEVE GROOTOUDERS!
We hopen dat de grootouders met de knutselwerkjes en het filmpje blij verrast
waren. Op deze manier proberen we te tonen dat we hen enorm dankbaar zijn.

ACTIE BROEDERLIJK DELEN
De kleuters zetten hun best beentje voor en dansten erop
los. Ondertussen zamelden we bijna €700 in voor D.R.O.P.
vzw! Alvast erg bedankt voor jullie steun!
Wenst u ook nog een vrije gift te doen? Dat kan nog t.e.m. 18 april via
https://forms.gle/s79RrcCuGoVQvVKv6
De betaling verloopt via de schoolrekening van maart. De opbrengst wordt door onze school nadien
integraal doorgestort naar D.R.O.P. vzw.

WAT GEBEURT ER IN HET ONDERWIJS NA DE PAASVAKANTIE?
Normaal gezien worden alle kleuters terug op school verwacht op maandag 19 april.
We brengen u zo snel mogelijk op de hoogte mocht de situatie veranderen.
Voorlopig gaan we er ook van uit dat code rood voor de Gentse basisscholen van kracht zal blijven.
Dat betekent dat er ook na de vakantie voorlopig geen warme maaltijden en soep worden
geserveerd. Ook hier houden we u op de hoogte mocht de situatie alsnog veranderen.
We vragen u wel al om de bestelbon voor warme maaltijden en soep in te vullen voor het 3de
trimester.
De onzekerheid maakt het ook moeilijk om een kalender te maken voor het 3de trimester.
Het Tuinfeest dat gepland was op 29 mei moeten we annuleren.
Ook de uitstappen zijn nog onzeker, we wachten nog even af.
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WELKOM AAN DE INSTAPPERS
Na de paasvakantie mogen we bij juf Veerle en juf Marjolein enkele nieuwe
instappers verwelkomen. We wensen hen een fijne start toe!

VERNIEUWDE SPEELPLAATS
Met trots stellen we u de vernieuwde speelplaats voor,
helemaal afgewerkt.
Samen met het sanitair blok vormt dit een fraai geheel.
De gele kleur geeft de school een frisse, zonnige uitstraling.
Daar worden we allemaal gelukkig van!

MAANDAG 26 APRIL: FACULTATIEVE VERLOFDAG
Maandag 26 april is er geen school. Die dag organiseert Muzaïek opnieuw een volle Muzaïekdag van
8u tot 16u (locatie Edugo Slotendries). Inschrijven kan via www.muzaiek.be

Beste ouders, we willen u oprecht bedanken voor het vertrouwen dat u in ons stelt.
We kijken ernaar uit om het schooljaar samen voort te zetten.
Aarzel niet om ons te contacteren als u vragen heeft, we helpen u graag.
We wensen u een hoopvolle paastijd toe.

Vriendelijke groeten

Directeur
Christine Lafaut en team Edugo Meerhout
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