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Coronamaatregelen  

De coronabesmettingen in Oost-Vlaanderen zijn 

opnieuw in stijgende lijn. Veel versoepelingen 

hebben we vrijdag niet gehoord. Dankzij ieders 

inzet en blijvend volhouden van alle regels, hopen 

wij de corona buiten onze school te houden.  

Blijven jullie allen de regels (afstand houden, 

mondmasker dragen, handen ontsmetten, ...) 

naleven ?  

SAMEN staan we sterk !  

 

Didactische uitstappen  

Tot aan de paasvakantie zijn alle 

didactische uitstappen en 

sportactiviteiten buiten de school 

afgelast. Er zijn tevens geen 

zwemlessen.  

We hopen met z’n allen om na de 

paasvakantie iets meer vooruitzichten 

te kunnen krijgen, zodat we nog 

enkele leuke activiteiten kunnen 

plannen met de kinderen.  

 

Studiekeuze secundair onderwijs  

Vanaf 22 maart (12.00 uur) kunnen ouders met 

een dochter of zoon in het 6de leerjaar een 

aanmelding doen voor een secundaire school in 

Evergem of Gent. (Voor scholen in Eeklo of 

Zelzate is dit alsnog niet nodig.) Voor meer info 

kan ik u doorverwijzen naar  

https://meldjeaansecundair.gent.be/ 

 

Vastenperiode in de parochie  

Gelieve in bijlage de folder te vinden 

met uitleg over de vastenwerking 

binnen de parochie.  

Bestellen voor het koffiezoet pakket 

ten voordele van Broederlijk Delen 

kan tot 14 maart.  

 

Facebook voor onze oud-leerlingen  

Sedert kort heeft onze school een facebookpagina voor onze oud-

leerlingen (jong en oud). Daarop kunnen oude klasfoto’s geplaatst 

worden of leuke herinneringen. Ben jij als ouder ook een oud-

leerling, dan kan je lid worden van onze nieuwe facebookpagina. 

https://www.facebook.com/groups/468546017516446 

http://www.vbs-bijenkorf.be/
https://meldjeaansecundair.gent.be/
https://www.facebook.com/groups/468546017516446
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Kalender maart – april 2021 

 

maart 2021  

dinsdag 2 maart  medisch onderzoek 1ste leerjaar  

vrijdag 19 maart  kangoeroewedstrijd voor de leerlingen van 

de octopusclub 

peuterkijkdag van 16.00 – 18.00 uur  

zaterdag 20 maart  peuterkijkdag van 10.00 – 12.00 uur  

maandag 22 maart  start aanmelden secundair onderwijs vanaf 

12.00 uur 

maandag 29 maart wenmoment nieuwe kleuters die starten na 

de paasvakantie (16.00 – 18.00 uur) 

maandag 29 maart t/m vrijdag 2 april : oudercontacten in de lagere school  

 

april 2021 

vrijdag 2 april  rapport lagere school  

zaterdag 3 t/m 18 zondag april : paasvakantie 

zondag 4 april  Pasen  

maandag 19 april instapdatum nieuwe kleuters 

dinsdag 20 april  medisch onderzoek eerste kleuterklas  

vrijdag 23 april  zwemmen (onder voorbehoud)  

 

Niet alle geplande activiteiten voor de maand april zijn opgenomen. Zodra we meer duidelijkheid 

krijgen i.v.m. de coronamaatregelen brengen we jullie op de hoogte van de verdere planning.  

Juf Vera gaat met pensioen 

Op woensdag 31 maart werkt juf Vera haar laatste dag bij ons op school. Na 

41 jaar in het onderwijs, waarvan meer dan 35 jaar op onze school, zal zij 

kunnen genieten van een welverdiend pensioen.  

We weten allen dat we juf Vera zullen missen, maar wensen haar alvast nog 

vele mooie jaren als jong-gepensioneerde.  

 

Enquête ouders  

Er hebben veel ouders de enquête ingevuld 

over onze school. De resultaten zijn we nu 

aan het verwerken. Het is de bedoeling om 

met enkele weerkerende opmerkingen aan de 

slag te gaan en de schoolwerking bij te sturen 

waar nodig.  
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