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CODE ORANJE – GEEN AFKOELINGSWEEK VOOR DE KROKUSVAKANTIE 
De eerste maand van het nieuwe jaar is bijna ten einde, wat gaat het snel.  
Zeker nu we zo trachten naar betere tijden. 
Voor het basisonderwijs is er (voorlopig) geen afkoelingsweek voor de 
krokusvakantie. Voor ons geldt nog steeds code oranje.  
Mochten er wijzigingen komen in de situatie dan brengen we u zo snel mogelijk op de 
hoogte. 
 

Fijn dat u de veiligheidsvoorschriften goed opvolgt, zo hopen we het coronavirus en -varianten 
te weren uit onze school. 

RELANCEPLAN: EXTRA ONDERSTEUNING IN DE KLAS 
Voor de scholen is het duidelijk dat er een inhaalbeweging nodig is,  
in het bijzonder voor kinderen die extra zorg en ondersteuning nodig 
hebben.  
 
Er werd budget gereserveerd om via het Onderwijscentrum 
Gent alle scholen daarin zeer concreet in bij te staan.  
 
Dat betekent voor onze school dat juf Joyca op donderdag- en 
vrijdagnamiddag extra ondersteuning kan bieden  
aan onze kleuters op Meerhout. Welkom terug aan juf Joyca! 

WENSJES & FLENSJESFEEST 
Hartelijk dank voor de vele bestellingen! Er werd 204 kg pannenkoeken verkocht. 
Wat een succes! 
De foto’s en filmpjes die op de padlet gepost werden zijn het mooiste bewijs dat de OVG 
er flink in geslaagd is om bij velen een gezellig  “Blijf-in-uw-kot-Wensjes& 
flensjesfeest” te organiseren. Onze oprechte dank, beste ouders, voor de fijne 
samenwerking! 
 
Op dinsdag 2 februari vieren we met de kleuters het feest van Lichtmis. 
Meer info hierover vindt u in een volgende brief. 

INSCHRIJVINGEN MET VOORRANG 
De inschrijvingen voor broertjes-zusjes “brusjes” zijn afgelopen.  
Dat zijn de kindjes geboren in 2019.  
Vanaf 24 februari t.e.m. 19 maart kunnen alle andere ouders zich aanmelden om 
hun kind in te schrijven in de Gentse scholen. Men zegge het voort… 
Raadpleeg zeker eens onze website voor de schoolbrochure en recente foto’s 
van klasactiviteiten.  


