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Wat kan je terugvinden in deze nieuwsbrief?  
 

- Oudercontacten februari - maart  
- Verkeersinformatie  
- Update corona 
- Festival digital  
- Week tegen pesten  
- Promofilm SLA  
- Belangrijke data 
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De ouders van het 6de leerjaar hebben via de klasleerkracht een uitnodiging gekregen om over de 
studiekeuze te spreken en om de BASO-fiche verder aan te vullen.  
De leerkrachten van de kleuterschool en de lagere school tot en met het 5de leerjaar zullen na de 
krokusvakantie een uitnodiging versturen voor een digitaal oudercontact in maart. Omwille van corona 
zullen de oudercontacten opnieuw via TEAMS worden georganiseerd. Zoals elk schooljaar is het 
oudercontact van maart op vraag van de leerkracht, niet iedereen zal dus een uitnodiging krijgen.  
Mocht u na maart nog nood hebben aan een oudercontact met de klasleerkracht, aarzel dan zeker niet 
om contact op te nemen met de school.  
 
Verkeersinformatie            
 
De werken aan het kruispunt van de Bervoetstraat en de Begijnenstraat (lichtblauw op het plan) zullen 
worden uitgesteld tot 22/03/2021. De voetpaden zullen steeds toegankelijk blijven tijdens de werken. Er 
is echter geen doorgaand verkeer meer mogelijk voor gemotoriseerde voertuigen van de Bervoetstraat 
naar de Sint - Rochusstraat.   
 

 
 
Update corona            
 
Voorlopig blijven we in code oranje functioneren binnen de basisschool. Mondmaskers in het 5de en het 
6de leerjaar zijn enkel verplicht na een melding van een besmette leerlingen binnen deze leerjaren.  
De uitstappen zijn voorlopig niet toegelaten in code oranje. De zwemlessen worden vervangen door 
extra turnen binnen de schoolmuren.  
Alle andere veiligheidsmaatregelen blijven we uiteraard goed opvolgen, onze basisschool heeft tot op 
heden weinig besmettingen gekend. Dit kan alleen maar doordat leerlingen, leerkrachten en ouders alle 
coronamaatregelen goed opvolgen. Omdat we goed ventileren in alle lokalen is het zeker aangeraden 
om uw kind(eren) warm aan te kleden.  
Mogen we nogmaals vragen om kinderen bij de minste twijfel over ziekte thuis te houden zodat we geen 
onnodige risico’s lopen.  
Bedankt voor uw medewerking! Samen houden we het veilig en gezond voor iedereen.   
Festival Digital             



 
Op 27 en 28 februari 2021 organiseren we het Festival Digital in de basisschool. Jullie hebben reeds 
massaal ingeschreven voor de digitale link en de pretpakketten, het zal ongetwijfeld een onvergetelijke 
ervaring worden. We brengen dan ook met veel plezier het schoolfeest tot bij jullie in de huiskamer!  
 
Op volgende momenten kan u de pretpakketten op school komen afhalen:  
 
Woensdag 24/02/2021   à  van 11.30 uur tot 12.00 uur en van 12.30 uur tot 13.00 uur 
Donderdag 25/02/2021   à  van 14.30 uur tot 15.00 uur en van 15.30 uur tot 17.00 uur 
Vrijdag 26/02/2021   à  van 14.30 uur tot 15.00 uur en van 15.30 uur tot 17.00 uur 
 
 
Week tegen pesten           
 
Voor de krokusvakantie hielden we traditiegetrouw de Vlaamse week tegen pesten. Als school vinden 
we het belangrijk om onze leerlingen te sensibiliseren en te informeren om van onze school een pestvrije 
school te maken.  
 
De laatste tijd merken we helaas een toename van pestgedrag tijdens de speeltijden. We merken dat 
kinderen minder verdraagzaam zijn en sneller heftiger kunnen reageren. Ongetwijfeld zal corona voor 
bepaalde frustraties zorgen, veel kinderen hebben immers geen uitlaatklep meer. Mocht u merken dat 
uw zoon/dochter het moeilijk zou hebben op school, neem dan zeker contact op met de klasleerkracht 
zodat we tijdig kunnen ingrijpen.  
 
 
 
 
Promofilmpje SLA                
 
Met trots stellen we u het nieuwe promofilmpje voor van onze basisschool. Via onderstaande link kan u 
bekijken hoe we onze school met veel enthousiasme aan nieuwe leerlingen en ouders voorstellen.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=B7OSHTL7QYU&feature=youtu.be 
 
Belangrijke data                
 
Krokusvakantie    15//02 - 19/02 
Oudercontacten   februari - maart (uitnodiging gaat via de leerkracht)  
Pedagogische studiedag 2 08/03 
Pedagogische studiedag 3 31/03 
Paasvakantie    05/04 - 18/04 


