Oudercomité
Spijtig genoeg hebben we het oudercomité op 1 december niet kunnen laten doorgaan door de

Inschrijvingen voor het schooljaar 2022-2023

verstrengde coronamaatregelen. We houden je op de hoogte over een nieuwe datum wanneer de
omstandigheden het weer toelaten om samen te komen op school.

Voor onze school zullen broers en zussen van kinderen op deze school kunnen aanmelden vanaf 10
januari tot 21 januari (16u)

Katrien, onze secretaresse, kan hierbij helpen. Maak uw afspraak via 02 427 08 02. Je kan op dit
nummer ook terecht voor bijkomende informatie. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen
8u30 en 15u.
Hieronder de tijdlijn voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2022-2023:

Alle kinderen kregen reeds een brief mee naar huis.

Openluchtklassen
Graag nodigen wij jullie uit op het online infomoment voor de openluchtklassen van dit schooljaar.
We gaan dit jaar op openluchtklassen van 2/05 tot en met 6/05. Dit valt deels samen met het
Suikerfeest. Jammer genoeg kunnen we de openluchtklassen niet meer verplaatsen. We gaan graag
met jullie in gesprek en denken na over enkele oplossingen om de openluchtklassen voor iedereen te
laten doorgaan.
Het infomoment gaat door op dinsdag 7 december om 16u.
Je kan je aanmelden via volgende code:
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Maar we zijn in de eerste plaats heel blij dat onze school (voorlopig) gespaard bleef van (tijdelijke)
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26

28

29

30

31

De kerstvakantie staat nu voor de deur en we hopen dat deze periode voor iedereen toch een gezellige
periode mag worden met veel warmte en licht in deze donkere dagen. Maar vooral met alle dierbaren
rond jullie, gezond en wel.
Hieronder nog een wens voor jullie allen:
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Het inchecken van droomvlucht NJA2022 is aangekondigd. Uw tussenlandingen zijn: geluk,
gezondheid, liefde en vriendschap. De vlucht duurt 12 maanden. Na landing gelieve om 24u je naar
gate 23 te begeven. Goede reis en een gelukkig Nieuwjaar!
Eddie en Eva

