
 

Zwijnaarde, 2 september 2020. 

 

We nodigen jullie graag uit naar onze infovergaderingen bij het begin van het nieuwe 

schooljaar.  Deze gaan door in de klas zelf, behalve voor het vijfde leerjaar.  Deze gaat door 

in de eetzaal. 

 

Mogen wij vragen om onderstaand strookje ingevuld terug te bezorgen tegen ten laatste 

vrijdagmorgen, zodat we deze avond ‘coronaproof’ kunnen laten doorgaan?  Graag één 

ouder (uiteraard met mondmasker) per leerling.  We voorzien max. 1 uur per sessie.  Jullie 

zullen volgende week ook een brief ontvangen met de algemene schoolinfo, want het 

algemeen gedeelte zal dit schooljaar niet doorgaan omdat de oudergroep te groot is. 

Mocht de groep ouders  op één van beide klassessies te groot zijn zullen we de ouders die 

ons de keuze laten om toe te wijzen zelf plaatsen bij één van beide sessies.   Dit laat ons toe 

de groepsgrootte in de hand houden. 

 

Daarnaast zouden we ook graag een zicht krijgen op eventuele middagactiviteiten (enkel in 

het lager) .  Indien jullie kind er wenst aan deel te nemen, graag ook dat strookje dan 

ingevuld terug bezorgen a.u.b.  Voor al deze activiteiten hangt het af van het aantal 

deelnemers of we het zullen organiseren.  Dit is niet vrijblijvend; bij inschrijving verwachten 

we ook dat de kinderen effectief deelnemen. 

1.  Middagsport in de Hekers.  Momenteel heb ik nog geen bevestiging gekregen dat we een 

leraar toegewezen kregen, maar ik ga er van uit dat dit in orde komt.  (€ 2/middag) 

2.  Yoga.  Dit is voor een groep van max. 15 leerlingen.  We geven de voorkeur aan de kinderen 

die het vorig jaar ook gevolgd hebben en terug wensen deel te nemen en we vullen aan met 

eventuele kinderen die er wensen bij te komen. (€ 2/middag) 

3. Schaken.  Dit jaar willen we starten vanaf het tweede leerjaar.  Hier moeten we - op vraag 

van lesgever Eric - zeker een minimum aantal inschrijvingen hebben om op te starten.  

(€ 10/schooljaar) 

4. Schoolkoor o.l.v. juf Debbie op donderdag (vanaf het derde leerjaar) 

De kinderen die inschrijven krijgen later nog een bevestiging met specifieke afspraken. 

Bij deelname aan de middagactiviteiten kunnen de kinderen geen warme maaltijd gebruiken.  We 

vragen om dan een lunchpakket te voorzien. 
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Inschrijving infovergadering ouders begin schooljaar 

- Kleuterafdeling en eerste leerjaar op dinsdag 8 september 

- 2de t.e.m. 6de leerjaar op donderdag 10 september   

……………………………………………………………………………………………………………………………………..., 

ouder van …………………………………………………………………………………………(klas: ………………….) 

O komt niet naar de infovergadering 

 

O zal aanwezig zijn op 

 O dinsdag 8 september  O om 18.30 u. 

     O om 19.45 u. 

     O laat de school kiezen in functie van de groepsgrootte 

      en zal nog een juist uur meegedeeld krijgen. 

 

O zal aanwezig zijn op 

 O donderdag 10 september O om 18.30 u. 

     O om 19.45 u. 

     O laat de school kiezen in functie van de groepsgrootte 

      en zal nog een juist uur meegedeeld krijgen. 

 

 

 

Inschrijving middagactiviteiten   

(enkel in te dienen indien van toepassing – niet voor kleuterafdeling) 

…………………………………………………………………………… (naam leerling) Klas: ………………………… 

wenst deel te nemen aan: 

O middagsport 

O yoga 

O schaken 

O schoolkoor 

We houden jullie op de hoogte of we al dan niet inrichten en wanneer de activiteiten 

doorgaan. 

 


