Dans na school
Ultima Vez start op ma 24 januari voor onze school en het Imelda instituut met ateliers voor
9-12 jarige. De ateliers gaan door in de zalen van Ultima Vez, de kinderen worden met een rij
van school naar daar gebracht.
Inschrijvingen voor het schooljaar 2022-2023
Op onze school

Heeft jouw zoon/dochter danskriebels? Binnenkort starten de inschrijvingen. Meer info volgt via

Vanaf maandag 10/1 starten de inschrijvingen voor de broers en zussen van de kinderen bij ons op

de boekentas.

school.
We delen nog eens opnieuw de tijdlijn voor de inschrijven voor het schooljaar 2022-2023:

L4 naar het ABC-huis

In een secundaire school
Onze geplande vergadering in verband met de overgang van het 6de leerjaar naar het secundair
onderwijs mag helaas niet fysiek doorgaan. We voorzien op dat moment, 25 januari van 17u tot 18u,
een online meeting. Je ontvangt nog een brief van ons.
Ook op inschrijveninbrussel.be vindt u vanaf nu alle informatie over de inschrijvingen in het secundair
onderwijs voor het schooljaar 2022-2023.

Ons vijfde leerjaar werkt samen met kunstenaar en schrijver Pieter Delfosse aan theaterteksten en
gedichten rond het thema ‘Helden’.

Hier kunnen jullie enkele van deze pareltjes lezen.
Wij zijn alvast grote fan!

bescherm een heldin
beloof de stilte aan de wind
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Beste ouder(s)

L3: 14u00-14u40:
Bib
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L2: 12u30-13u30:
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L4: 10u0011u20: Bronks
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L4: 12u30-13u30:
Jiujitsu
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We wensen jou…
… 12 maanden vol goesting
… 52 inspirerende weken
… 365 gezonde dagen
… 8760 hoopvolle uren
… 525 600 minuten vol leut en gein
… 31 536 000 seconden vertier

L3+L4:
10u30-12u00:
zwemmen

L6: 13u30-15u10:
Bronks
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L2:
12u30-13u30:
Jiujitsu

27

28

L4: 12u30-13u30:
Jiujitsu

L5+L6:
10u30-12u00:
zwemmen
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We blijven wel een onzeker gevoel over de toekomst hebben, samen met alle andere Belgen. Wat
brengt de dag van morgen? We deelden maandag ook de brief uit met alle maatregelen die momenteel
gelden. Mogen we vragen deze maatregelen goed na te leven? Zo hebben zoveel mogelijk kans dat ons
schooltje open blijft tijdens deze vijfde golf.

Ouders L6:
17u00-18u00:
infomoment
overgang
secundair

1
L2:
12u30-13u30:
Jiujitsu

De helft van het schooljaar is ondertussen bijna voorbij. Je gelooft het niet, maar zelfs in deze bizarre
tijden vliegt de tijd. Het gemis van het contact met ouders wordt blijft voor ons een zware last om te
dragen: we missen jullie op de speelplaats, jullie feedback en schouderklopjes, samen een koffietje
drinken, ons Albertbuffet, het schoolfeest…
De oudercontacten staan voor de deur. We willen jullie alvast bedanken om tijd vrij te maken voor dit
belangrijke moment online.

12u30-13u30:
leerlingenraad
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Bij het begin van het nieuwe jaar willen we starten met iedereen het allerbeste te wensen voor 2022.
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L4: 12u30-13u30:
Jiujitsu

FACULTATIEVE
VRIJE DAG
=
GEEN SCHOOL
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Maar de tijd staat niet stil in Sint-Albert: de leerwinst van jullie kind staat uiteraard dag in, dag uit
centraal voor ons.
We verwelkomen juf Silke, die al in december startte als ondersteuner en vanaf de krokusvakantie de
fakkel overneemt van juf Annabel in het zesde leerjaar.
We wensen iedereen de komende tijd veel moed en hoop op betere tijden!
Eddie en Eva

