Nieuwsbrief 01.05.2021

Beste ouders,

De maand mei is ondertussen begonnen, het einde van het schooljaar nadert met rasse schreden.
Het werd opnieuw een jaar om snel te vergeten, waarin we voor het tweede jaar op rij de meeste leuke
activiteiten aan ons moesten laten voorbijgaan.
Stilaan lijkt hierin toch een kentering te komen, we kunnen opnieuw voorzichtig enkele activiteiten toelaten.
Belangrijke voorwaarde hierbij is dat we de klasbubbels ten allen tijde kunnen bewaren, dit geldt ook voor
het vervoer.
De meeste kleuterklassen hebben ondertussen een bezoekje aan de kinderboerderij vastgelegd. De tweede
kleuterklas bezoekt ‘Bokkeslot’ op 8 juni, de peuter- en 1ste kleuterklas op 21 juni. Ook de derde kleuterklas
plant nog een bezoekje aan Bokkeslot in de loop van de maand juni, hiervoor werd echter nog geen datum
vastgelegd.
De schoolreis zal jammer genoeg niet kunnen doorgaan, dit omdat het vervoer per klas moet gebeuren,
waardoor dit onbetaalbaar wordt. Een dagje naar de Gavers kan een leuk alternatief worden.
Ook het schoolfeest zal dit jaar weer niet kunnen doorgaan. Een dergelijke activiteit vraagt maanden
voorbereiding, het is onmogelijk om dit in een dergelijke korte tijdspanne nog te kunnen organiseren.
Daarenboven mogen we nog steeds geen ouders toelaten op het schooldomein en mogen de klasbubbels
niet worden gemengd, waardoor het ook praktisch onmogelijk is om het schoolfeest te organiseren.
Het welbevinden van de leerlingen en leerkrachten lijdt absoluut onder de aanslepende coronamaatregelen,
ze zijn echt wel toe aan een aantal ‘leuke’, ontspannende activiteiten. We proberen aan deze noden
tegemoet te komen binnen de grenzen van de huidige coronamaatregelen, al zijn de mogelijkheden hiertoe
nog steeds erg beperkt.
Een afscheid voor de leerlingen van het 6de leerjaar zal wel worden voorzien, de praktische invulling zal
afhankelijk zijn van eventuele versoepelingen van de veiligheidsmaatregelen in de scholen.

Komende activiteiten
Dinsdag 4 mei 2021 :
Schoolbabbels
Vrijdag 7 mei 2021 :
Zwemmen L2, L3 en L4
Donderdag 13 mei 2021 :
Hemelvaartsdag
Vrijdag 14 mei 2021 :
Brugdag
Dinsdag 18 mei 2021 :
Schoolbabbels
Schoolfotografie (dag 1)
Woensdag 19 mei 2021 :
Schoolfotografie (dag 2)
Donderdag 20 mei 2021 :
Schoolfotografie (dag 3)
Vrijdag 21 mei 2021 :
Zwemmen K3, L1A en L1B
Maandag 24 mei 2021 :
Pinkstermaandag
Dinsdag 25 mei 2021 :
Facultatieve verlofdag
Er is die dag geen school en ook geen opvang!
Vrijdag 28 mei 2021 :
Zwemmen L2, L3 en L5&L6
Dinsdag 1 juni 2021 :
Schoolbabbels
Vrijdag 4 juni 2021 :
Zwemmen K3, L1A en L1B
Dinsdag 8 juni 2021 :
Kinderboerderij K2A
Vrijdag 11 juni 2021 :
Zwemmen L2, L3 en L4

Van maandag 14 juni tot en met vrijdag 25 juni 2021 :
Herhalings- en toetsenweek
Dinsdag 15 juni 2021 :
Schoolbabbels
Vrijdag 18 juni 2021 :
Zwemmen K3, L1A en L1B
Maandag 21 juni 2021 :
Kinderboerderij K1A en K1B
Vrijdag 25 juni 2021 :
Zwemmen L2, L3, L5 & L6
Dinsdag 29 juni 2021 :
Oudercontact

Schoolmenu
Maandag 3 mei 2021

Dinsdag 4 mei 2021

Donderdag 6 mei 2021

Vrijdag 7 mei 2021

Soep: broccolisoep

Soep: brunoisesoep

Soep: wortelsoep

Soep: tomatensoep met

Vlees, vis en omelet: gyros van Groente : jonge worteltjes

Vlees, vis en omelet: spaghetti balletjes

kip

Vlees, vis en omelet : blinde

bolognaise

Vlees, vis en omelet: oosterse

- Vegetarisch: veg gyros

vink varken

- Vegetarisch: vegetarische

viscurry

- Zonder varkensvlees: gyros

- Vegetarisch: triangel met

spaghetti bolognaise

- Vegetarisch: veg oosterse

van kip

emmental & spinazie met soja

- Zonder varkensvlees:

curry

Zetmeelproducten: rijst

kurkumasaus

spaghetti met kippengehakt

- Zonder varkensvlees:

- Zonder varkensvlees:

Garnituur : gemalen kaas

oosterse viscurry

kalkoenlapje

Zetmeelproducten:

Zetmeelproducten : gratin

natuuraardappelen

Saus : champignonsaus

Maandag 10 mei 2021

Dinsdag 11 mei 2021

Donderdag 13 mei 2021

Vrijdag 14 mei 2021

Soep: kervelsoep

Soep: courgettesoep

Hemelvaartsdag

Brugdag

Vlees, vis en omelet:

Groente : bloemkool in

kalkoengebraad

bechamel

- Vegetarisch: Provençaalse

Vlees, vis en omelet:

sojaschijf met Spaanse saus

gevogelteburger

- Zonder varkensvlees:

- Vegetarisch: chili sin carne

kalkoengebraad

- Zonder varkensvlees:

Zetmeelproducten :

gevogelteburger

broccolipuree
Saus : vleesjus

Zetmeelproducten :
natuuraardappelen
Saus : vleesjus

Maandag 17 mei 2021

Dinsdag 18 mei 2021

Donderdag 20 mei 2021

Vrijdag 21 mei 2021

Soep: pompoensoep

Soep: broccolisoep

Soep: courgettesoep

Soep: brunoisesoep

Groente : koolrabi in bechamel Vlees, vis en omelet :

Vlees, vis en omelet:

Groente : boontjes gestoofd

Vlees, vis en omelet:

spaghetti carbonara

vogelnestje

Vlees, vis en omelet: kipfilet

kippenoesters

- Vegetarisch: veg spaghetti

- Vegetarisch: veg emmental

- Vegetarisch: erwten

- Vegetarisch: Oriëntaalse

carbonara

nuggets

pastinaakpuree – linzen prei

kefta met soja tuinkruidensaus

- Zonder varkensvlees:

- Zonder varkensvlees:

carré met roomsaus curry veg

- Zonder varkensvlees:

spaghetti carbonara

vogelnestje

- Zonder varkensvlees: kipfilet

kippenoesters

Zetmeelproducten : rijst

Zetmeelproducten:

Zetmeelproducten:

Saus : Provençaalse saus

natuuraardappelen

natuuraardappelen

Saus : vleesjus

Saus : vleesjus

Maandag 24 mei 2021
Pinkstermaandag

Dinsdag 25 mei 2021
Facultatieve verlofdag

Donderdag 27 mei 2021

Vrijdag 28 mei 2021

Soep: tomaatgroentesoep

Soep: kervelsoep

Vlees, vis en omelet: Luiks

Groente : broccolimix gestoofd

kalkoenstoofvlees met

Vlees, vis en omelet:

groenten

gepaneerde vis

- Vegetarisch: veg Luiks

- Vegetarisch: Oriëntaalse

stoofvlees met groenten

kefta met roomsaus curry veg

- Zonder varkensvlees: Luiks

- Zonder varkensvlees:

kalkoenstoofvlees met

gepaneerde vis

groenten

Zetmeelproducten:

Zetmeelproducten : frieten

aardappelpuree

Saus : tartaar
Maandag 31 mei 2021
Soep: broccolisoep
Vlees, vis en omelet: lasagne
- Vegetarisch: veg lasagne
- Zonder varkensvlees: veg
lasagne

