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Maandelijkse mededelingen: april 2021 
 

 
Maandag 29 maart tot en 
met vrijdag 2 april 

 Opschorting van de lessen omwille van verstrengde 
corona-maatregelen voor leerlingen LAGER onderwijs. 

 

Kleuters worden WEL op school verwacht. 

Zaterdag 3 tot en met 
zondag 18 april  

 Paasvakantie 

Maandag 19 april  Zwemmen voor groepen Chani, Ann, Tamara, Lore 

 Speelgoed-dag 

 

Speelgoed met batterijen en  

Pokémon-kaarten mogen NIET !
                        

 

 Nacontrole kriebelteam 

Dinsdag 20 april   Alternatieve sportactiviteit Dora, Cindy, Elke/koen, 
Veerle 

Woensdag 21 april 
 
  

 

 

Buitenspeeldag wordt helaas geannuleerd wegens 
coronamaatregelen. 

  
 
 
                    Opwijk, 26 maart 2021 
 
 
 
 
 

Met Optimale Zorg en 
Aandacht  
voor Ieder Kind 
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Donderdag 22 april  Zwemmen voor groepen Marijke/Lieze, Sofie C/Freeke, 
Sofie S/Freeke, Patrick, Anneke 

 
 

Vrijdag 23 april 
 

 
Alternatieve sportactiviteit voor groepen Wendie, 
Klaartje, Kim, Els 

 

Maandag 26 april  Zwemmen voor groepen Chani, Ann, Tamara, Lore 

 Speelgoed-dag 

 

Speelgoed met batterijen en  

Pokémon-kaarten mogen NIET !
                        

 

Dinsdag 27 april  Alternatieve sportactiviteit Dora, Cindy, Elke/koen, 
Veerle 

 Workshop door Labo Fostplus voor groepen Kim en 
Klaartje 

Donderdag 29 april   Zwemmen voor groepen Marijke/Lieze, Sofie C/Freeke, 
Sofie S/Freeke, Patrick, Anneke 

 

 

Vrijdag 30 april  Alternatieve sportactiviteit voor groepen Wendie, 
Klaartje, Kim, Els 

 

 
Beste ouder(s), 

Woensdagavond bereikte ons het bericht dat er voor het onderwijs “strengere maatregelen” nodig 
zijn.  

Het is niet eenvoudig. Op minder dan 3 dagen tijd, hebben we ons draaiboek voor “aanpak op 
school” tweemaal volledig moeten wijzigen. Hier kruipt veel tijd en energie in. Gelukkig hebben we 
een TOP-team! Dank aan ALLE personeelsleden voor hun inzet en flexibiliteit! 

We hopen dat we samen met AL onze leerlingen op maandag 19 april 2021 kunnen heropenen. 
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Verplichte sluiting van de school : 26 maart t.e.m. 2 april  

De leerlingen van het lager onderwijs mogen deze week NIET naar school komen. Het 
overlegcomité besliste om de lessen zowel fysiek als digitaal op te schorten. Er is geen 
afstandsonderwijs. De leerlingen van de lagere school hebben een EXTRA week vakantie. 

Onze kleuters mogen WEL naar school komen, maar als u in de mogelijkheid bent om uw 
kleuter thuis te houden, wensen we u dit uitdrukkelijk te vragen.  

Meldingen leerkrachten 

Juf Elke blijft nog zeker afwezig t.e.m. maandag 17 mei ’21. 

Juf Lise V. (kiné) start na de paasvakantie met haar nieuwe job. We wensen haar veel succes bij 
deze nieuwe uitdaging. Ze wordt vervangen door juf Chelsea Verbruggen. Zij verving juf Lise 
tijdens haar bevallingsverlof vanaf september tot de kerstvakantie. Welkom terug juf Chelsea! 

Juf Lore V. start na de paasvakantie in een andere school. We wensen haar veel succes. Het is 
op dit moment nog niet duidelijk wie haar zal vervangen. 

 

 

De geplande activiteiten zijn nog steeds onder voorbehoud. 

 

 

Vriendelijke groeten, 

 

Katrien Van Weyenberg 

Directeur 


