Beste ouders,

Nog enkele dagen en we vliegen het schooljaar weer in!
En ondanks het feit dat we weer gezellig op restaurant mogen, familie en vrienden mogen ontvangen,…
zijn er voor de scholen toch nog heel wat beperkingen door corona.
Ik zet ze voor u op een rijtje:







De openklasdag die we voorzien hadden op maandag 30 september kan NIET doorgaan. (we
nodigen enkel de nieuwkomers uit op afspraak)
Ook de klassieke infoavond die we gepland hadden op 2 en 6 september moeten we helaas
schrappen. De leerkrachten bezorgen jullie wel een overzichtje van wat jullie mogen verwachten.
Elke volwassene die zijn/haar kind brengt of haalt, moet nog steeds een mondmasker aandoen.
Net als vorig jaar wandel je op het eind van de dag in een rondje door de kleuterschool om je
kleuter op te halen en kan je de kinderen van de lagere school oppikken aan de achterkant van
de school.
Kinderen die ziek zijn, erg hard hoesten of die zich niet goed voelen, moet je zolang thuishouden.

En wat is er ondertussen nog veranderd?
-

-

-

-

We hebben extra uren kinderverzorging. Juf Kaat (die ook al ondersteuning biedt in het eerste
leerjaar) neemt die voor haar rekening bij de oudste kleuters. Juf Greet Spits zal nu ook zorg
bieden bij de jongste kleuters.
Juf Kelly (K6) werkt volgend schooljaar 4/5. Juf Lieve neemt op dinsdag de klas over.
Juf Lieve zelf werkt ook 4/5 en we zullen haar moeten missen op maandag.
Juf Kathleen zal ook turnen geven aan de oudste kleuters.
Juf Els zal (gedurende 3 maanden) gebruik maken van een verlofstel om haar mama bij te staan.
Zij werkt 4/5 en zal op dinsdag vervangen worden door Tamarah Vermeulen. We heten haar van
harte welkom in onze school.
We hebben ook extra uren zorg gekregen (Bijsprong). Juf Ann C. uit LS 3B neemt die voor haar
rekening en zal vervangen worden op dinsdag en woensdag door Lesley Strijbos. Ook zij is als
nieuwkomer van harte welkom.
Juf Inne (6A) is ondertussen bevallen van een dochtertje Feline en ze zal pas vanaf januari terug
aan de slag gaan. Juf Moranne Uytterhoeven, die in het vijfde juf Veerle vervangen heeft vorig
schooljaar, wordt zolang de nieuwe juf van 6A.

Voor de rest houden we alle praktische beslommeringen voor volgende week. Alle kinderen krijgen op 1
of 2 september nog wat post mee naar huis met extra info en vragen. Die moet je dan zeker even
bekijken.
Ook dit nog:
 onze school start om 8.40 uur, maar je mag gerust een beetje vroeger komen.
 Je vindt een overzichtje van de schoolbenodigdheden op onze website.
(www.sintjozefbasisschool.be/voor-de-ouders/brieven)
Geniet nog volop van de komende dagen!
We zien jullie heel graag gezond en wel terug op 1 september. Tot dan!

Je directeur

