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Het eerste trimester is bijna voorbij, de oudercontacten zijn ge-

weest. Er wordt de laatste dagen nog goed gewerkt, maar in deze 

kersttijd focussen alle leerkrachten en kinderen op ‘samenzijn’ en 

‘samen vieren’. 

Dit schooljaar zal er vrijdagvoormiddag  in elke klas een kerstvie-

ring worden gehouden met aansluitend een kerstfeestje. 

Update coronamaatregelen 

Vanaf 26 oktober zijn we in onze school in code oranje gestart. Wij vermoeden dat het 

code oranje blijft, ook na de kerstvakantie. Zonder  tegenbericht  van ons gaan we dan 

ook de eerder genomen maatregelen verder laten lopen.  

 

Dat houdt in: 

 

 Voor het lager onderwijs in Bree en Vostert eten de kinderen in hun klas hun lunchpakket op 

en gaan nadien naar de speelplaats.  Er is dus ook géén soep voor het lager onderwijs. 

Uw kind kan in de klas bij de leerkracht blijven eten, of tijdens de middagpauze naar huis 

gaan.  Er zijn in Bree centrum geen rijen tijdens de middag: 

 

 Voor het blijven eten in school, geeft uw kind per eetbeurt 1 jeton af of maakt uw 

gebruik van een eetzaalabonnement  

 

 Hoe jetons (bij)bestellen? 

Mail naar admin.devuurvogel@dekubus-bree.be  met de melding hoeveel u wenst 

te bestellen.  U kan jetons bestellen met veelvouden van  5 euro (5 euro=20 jetons) 

 

 Eetzaalabonnement verlengen? 

Mail naar admin.devuurvogel@dekubus-bree.be  met de melding met hoeveel 

maanden u het eetzaalabonnement wil verlengen (2,50 euro per maand). 

 

 In beide gevallen mailt juffrouw Anita u de factuur.  Van zodra deze betaald is, 

krijgt uw kind de jetons of is het abonnement in orde.  

 

 Uw kind kan sowieso na  de vakantie bij de juf/meester blijven eten. Zij duiden hun 

aanwezigheid aan in hun lijst. Van zodra u de jetons heeft, geeft u de ontbrekende 

jetons aan uw kind mee en het is in orde.  
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De kerstvakantie en de eindejaarsfeesten naderen.  

 

Het schoolbestuur, de schoolraad, de ouderraad, het personeel, de leerlingen en de  

directie  wensen u en uw naasten fijne  kerstdagen en een mooi en vooral gezond en 

vredevol 2021! 

De eerste trimester eindigt vrijdag 18 december om 15u10 en de tweede trimester  

begint maandag 4 januari 2021 om 8u30. Fijne vakantie! 

 De leerlingen van Vostert komen op dinsdag niet naar Bree om te turnen. 

De leerkrachten lichamelijke opvoeding komen naar Vostert en zorgen voor bewe-

gingsactiviteiten buiten, zo lang het weer dit toelaat. 

 

 Er zijn voorlopig geen buitenschoolse activiteiten meer. Geen zwemmen, geen bibli-

otheekbezoek, geen theaterbezoek 
 

Verder blijven we inzetten op de maatregelen die nu lopende zijn. 


