
Heist-op-den-Berg, 29 november 2021

Beste ouders,

COVID in de klassen

Momenteel is er verhoogde waakzaamheid aangeraden in de volgende klassen:

Berg: instapklasje, 3de kleuterklas, 1ste, 2de, 3de en 5de leerjaar

Onzea: 3de kleuterklas, 1ste, 2de, 3de, 4de en 5de leerjaar

De 2de kleuterklas Berg is deze week gesloten.

We doen er alles aan om de besmettingen binnen de perken te houden.

We danken jullie voor jullie bereidwillige medewerking bij het doorgeven van de besmettingen. Hierdoor waren we in

staat om onze informatie qua besmettingen up-to-date te houden en adequaat te handelen.

We hopen dat we op deze manier onze school verder kunnen openhouden.

Afwezigheden leerkrachten

Juf Stephanie De Wever is afwezig tot 17 december. Haar kindjes komen mee onder de vleugels van juf Lyske.

Juf Denise Hendrickx blijft nog afwezig tot aan de kerstvakantie. Ze wordt vervangen door juf Julie Servotte.

Juf Natalie De Wit moet nog een week in quarantaine blijven.  Zij wordt vervangen door juf Kina Buts (maandag,

dinsdag en woensdag) en juf Julie Servotte (donderdag en vrijdag).

Juf An Kerkhofs is deze week nog afwezig.

Juf Mia Saelen moet nog een week in quarantaine blijven. Ze wordt vervangen door juf Marijn (maandag en

donderdag) en juf Griet (dinsdag en vrijdag).

Facturatie

Eind deze week krijgen alle kinderen een eerste factuur mee voor dit schooljaar. De facturen zijn voor elk kind
individueel opgesteld, afhankelijk van de gemaakte onkosten. Gelieve dus per kind apart een overschrijving van het
juiste bedrag te doen met vermelding van de gestructureerde mededeling.

Gelieve te betalen  voor 15 december 2021. Alvast bedankt!

Kerstmarkt oudercomité

De kerstmarkt wordt dit jaar geannuleerd.  Ook het alternatief kreeg geen groen licht vanuit de gemeente.

De kleuterjuffen werkten wel een alternatieve wandeling uit die gedurende de hele kerstperiode vrijblijvend

gewandeld kan worden. Zo brengen we toch wat licht in deze donkere dagen. Meer info hierover volgt nog.

Met vriendelijke groeten,

Carine Van Eyken en leerkrachten


