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Komt hij,..?  

We hebben de Sint een brief geschreven en gevraagd of hij dit 

schooljaar op maandag 30 november in Bree en op dinsdag 1 

december in Vostert wil langskomen  om onze  kinderen te be-

zoeken. Op dit moment zijn we nog wachtende  op een ant-

woord van de Sint 

We hebben hem laten weten dat we alles volgens de veilig-

heidsvoorschriften zullen organiseren. We zouden niet willen 

dat hij bij ons op school ziek zou worden.   

Als de Sint kan langskomen, willen we  hem voor zijn veiligheid 

op voldoende afstand plaatsen.  Zodat de kinderen per klas 

even langs kunnen gaan om te horen wat er in het boek van de 

Sint over hun staat geschreven en wat de kinderen voor hem 

hebben voorbereid.  

Wij duimen dat hij ons een bezoek kan brengen.  

Maandag 7 december hebben de kinderen geen school. 

  

 

Beste ouders,  

 

Mede  door de extra week vakantie, zijn we vandaag met de meeste  kinderen en leer-

krachten gezond kunnen opstarten. Alle voorheen gecommuniceerde afspraken blijven 

van kracht. ( afstand houden, handen ontsmetten, geen buitenschoolse activiteiten,...).  

We hopen dat iedereen de geleverde inspanningen kan volhouden, zodat we zonder 

problemen de volgende 5 weken kunnen overbruggen tot aan de kerstvakantie.  

De Kerstviering die er jaarlijks georganiseerd wordt in de kerk zal dit jaar per klas in  

eigen lokaal doorgaan. 
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Oudergesprekken:  

Kleuter- en lagere school 

De oudergesprekken voor de kleuters staan op 

woensdag 9 december gepland. Op dinsdag 

15 december  staan de oudercontacten  voor-

zien voor de ouders van de lagereschoolkin-

deren genoteerd. Omwille van code oranje 

kunnen deze gesprekken niet fysiek doorgaan. 

Daarom zullen de leerkrachten u contacteren 

om u uit te nodigen voor een online ouderge-

sprek zodat de gesprekken op een veilige ma-

nier kunnen doorgaan.  

Nieuwe instappers 

 

De voorbije schooljaren waren er kijkmomenten voor onze nieuwe instappertjes, net 

voor elke vakantie en tijdens de klasuren.  

Omwille van het hele coronagebeuren, hebben wij ons aan de maatregelen aangepast en 

zal er een kort kijkmoment  zijn: 

 op maandag 14 december om 15u30 

voor 

 de instappers na de kerstvakantie 

 de instappers na 1 februari 

 de instappers na de krokusvakantie 

 op maandag 29 maart om15u30 voor 

 de instappers na de paasvakantie 

 de instappers na Hemelvaart 

 

 

Aansluitend bij deze kijkmomenten kan u ook informatie krijgen over de voor-en na-

schoolse opvang. 

 

Indien u nog een instappertje heeft of kent voor dit schooljaar, kan u of deze ouder best 

contact opnemen met het secretariaat 089/465081 voor de inschrijving.  Er wordt dan 

ook verdere uitleg over het kijkmoment  gegeven, want ook hiervoor moet u inschrijven. 

Inschrijven voor het kijkmoment van maandag 14-12-2020, kan via deze link: 

Uitnodiging kijkmoment 14-12-2020 

 

Op www.devuurvogel.be vindt u hier  meer informatie over. 

https://forms.gle/u4ssHJdYRMDn3BBC6
http://www.devuurvogel.be

