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Komt hij ...?  Hij komt…! 

 

In de vorige nieuwsbrief werd vermeld dat we een brief ge-

schreven hadden aan de Sint met de vraag om ons een bezoek 

te brengen in Bree en Vostert. 

 

We kunnen nu meedelen dat hij ons geantwoord heeft en hij 

naar de Vuurvogel gaat komen. Hij meldt ons wel,  dat hij al-

leen komt en dat alles heel veilig moet verlopen. Hij blijft graag  

op een veilige afstand, want hij is al oud en hij wil gezond blij-

ven.  

 

Maandag 7 december hebben de kinderen geen school. 

 

Verschuiving van  het rapport in de lagere school 

 

In de lagere school staan in normale omstandigheden 3 rapporten per schooljaar ge-

pland.  Dit schooljaar organiseren wij de rapporten op een andere manier.   

 

Dit omdat de herfstvakantie een week verlengd werd, de kerstvakantie een week vroeger 

valt als andere jaren.  Door een aanpassing in rapportperiodes te doen, willen we extra 

leertijd creëren voor de kinderen.  

  

In plaats van 3 rapporten, zal uw kind slechts 2 rapporten ontvangen,  

namelijk op 9-02-2021 (krokusverlof) en op 29-06-2021 (einde schooljaar) 

De rapporten voor de kerst- en paasvakantie vallen dus weg en worden vervangen door 

één rapport met het krokusverlof.  

 

Het oudercontact van 15 december blijft behouden en gaat online door.  

Op 9 februari wordt er een nieuw oudercontact 

gepland voor de bespreking van het rapport. Het 

oudercontact van  30 maart valt hierdoor weg.  
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SAMENVATTING: 

 

 Woensdag  09-12-2020: Online Oudercontact kleuters 

 Dinsdag   15-12-2020: Online oudercontact lager onderwijs 

 Dinsdag   09-02-2021: Rapport periode 1 

      + Oudercontact lager onderwijs 

 Woensdag  21-04-2021: Oudercontact kleuters 

 Dinsdag   29-06-2021: Rapport periode 2 

 Woensdag  30-06-2021: Mogelijkheid tot oudercontact op vraag 


