maandbrief december 2020
Corona-update
Tot op vandaag blijven wij binnen onze school gespaard van dit
verschrikkelijk virus. Het is dan ook passend om iedereen te
bedanken voor de medewerking en het naleven van de regels.
Met de feestdagen in het vooruitzicht willen wij toch van de
gelegenheid gebruik maken om jullie allemaal (ondanks de strenge
maatregelen) een fijne kerst en een gelukkig en vooral gezond 2021
toe te wensen.
We kijken met z’n allen uit naar 2021, waarin hopelijk een einde kan
komen aan de schrik voor …, het onzekere, … en we in een hoopvol
jaar opnieuw onze dromen kunnen waarmaken.

Geen naschoolse opvang op vrijdag 18
december
De mensen van de gemeentelijke vooren naschoolse opvang hebben op vrijdag
18 december een nascholing.
Voorschools is er wel opvang voorzien.
Naschools zal de school sluiten om
16.00 uur. Gelieve u hiervoor te
organiseren !

Rapport voor de lagere school
verplaatst naar eind januari
Op vrijdag 18 december hadden wij
normaal een tweede tussentijds rapport
voorzien.
Gezien het toch wel speciaal jaar 2020
en de verlengde herfstvakantie hebben
we het rapport verplaatst naar eind
januari.

Helm op, fluo-top
De donkerste maanden van het jaar zijn aangebroken. We zijn opnieuw gestart met de
actie ‘HELM OP, FLUO TOP !’.
Doel van het project is de kinderen extra te motiveren om zich zichtbaar en veilig in het
verkeer te begeven. Gedurende deze periode verdienen de kinderen stickers door het
dragen van een fluo-hesje en een fietshelm. Voor de leerlingen van onze school kan dit
geen probleem zijn, aangezien het dragen van een fluo-hesje verplicht is.
Kinderen bij wie het fluojasje te klein is, kunnen dit gratis omwisselen bij de directeur
voor een groter model. Wie het kwijt is, moet een nieuw hesje kopen voor 5 euro.
Samen 100 % fluo op De Bijenkorf !

Kerstverhaal digitaal zonder kerstdrink naschools
Omwille van de coronaproblematiek kunnen wij dit jaar geen
ouders uitnodigen om het kerstverhaal (gebracht door de 3de
kleuterklas en het 6de leerjaar) bij te wonen. Alles wordt gefilmd
en aansluitend doorgestuurd naar de ouders. Zo kunnen we in
deze beproefde periode toch een beetje kerst in ons huis
brengen.
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Schoolrekeningen
U ontvangt de maandelijkse schoolfacturen via het mailadres
van het secretariaat : secretariaat@vbs-bijenkorf.be
Wil de school steeds verwittigen bij wijziging van uw emailadres a.u.b.
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1 februari

wenmoment voor de nieuwe kleuters die starten na de
kerstvakantie (16.00 – 18.00 uur)
vrijdag
18 december
GEEN NASCHOOLSE OPVANG !
zaterdag 19 december 2020 t/m zondag 3 januari 2021 : kerstvakantie
vrijdag
25 december
Kerstmis

Nieuwjaar
instapdatum nieuwe kleuters
Driekoningen
peuterkijkdag van 16.00 – 18.00 uur
peuterkijkdag van 10.00 – 12.00 uur
medisch onderzoek 6de leerjaar A (voormiddag in centrum)
netbaltornooi 6de leerjaar
wenmoment voor de nieuwe kleuters die starten op 1
februari (16.00 – 18.00 uur)
auteurslezing voor 1ste leerjaar
medisch onderzoek 6de leerjaar B (voormiddag in centrum)
netbaltornooi 5de leerjaar
pedagogische studiedag voor de leerkrachten
geen school voor de kinderen

instapdatum nieuwe kleuters

Deze kalender is onder voorbehoud. Gezien de huidige corona-maatregelen kan de
kalender ten allen tijde aangepast worden. Wij houden u hiervan op de hoogte zodra er wijzigingen
zijn.
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