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Zwemmen: 4A+4B+L2B

De crisiscel van Stad Gent liet weten dat code rood
voor de Gentse basisscholen verlengd is tot 8 maart.
Elke week wordt dit opnieuw bekeken.
Dit was hun communicatie naar de scholen :
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Waakzaamheid blijft geboden; de cijfers evolueren niet
gunstig; een derde golf lijkt begonnen. We kennen
binnen de leeftijdsgroep van basis- en secundair
onderwijs een sterkte stijging van het 14-daags
gemiddelde. Er zijn geen argumenten die een
versoepeling verantwoorden.
Wij blijven er alles aan doen om de school zo veilig
mogelijk te houden.
Zwemlessen periode 2
Zolang we in code rood zitten gaan de zwemlessen niet
door. Wij berichten via mail voor de zwemlessen vanaf
8 maart.
L5 : American Games
Eendaagse uitstappen kunnen weer georganiseerd
worden vanaf 15 maart maar niet als we in code rood
zitten. We berichten later via mail of via de titularis of
deze activiteit kan doorgaan.
Ontmoetingsmoment instappers
Betrokken ouders worden persoonlijk gecontacteerd
om een uur af te spreken.
Fiscale attesten opvang
In de week van 1 maart zal het fiscale attest m.b.t. de
kinderopvangkosten van het jaar 2020 in de
boekentas van uw kind worden meegegeven.
We zullen het ook doormailen, zodat u het tevens
digitaal ter beschikking hebt voor uw
belastingaangifte.
Gelieve dit attest, dat maar één keer kan worden
uitgereikt, goed te bewaren.
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Nationale pyjamadag Bednet
Bednet zorgt ervoor dat langdurige zieke kinderen en jongeren die
niet naar school kunnen van thuis uit en samen met hun eigen klas
toch de lessen kunnen volgen.
Door mee te doen, tonen we dat we alle zieke kinderen en jongeren
steunen en maken we Bednet meer bekend, zodat ze nog meer
kinderen kunnen helpen.
Mag uw kind ook in pyjama naar school komen op 12 maart?
Dat zouden we alvast fijn vinden.
Denk eraan dat de kinderen wel een jas moeten aantrekken boven
hun pyjama.

Zuidactie 2021 : Fuerza, mamá!
Door corona is de Zuidactie vorig jaar niet kunnen doorgaan. We gaven op 11 maart 2020 het startschot met de
markt maar nadien is alles gestopt. Dit jaar wordt de actie hernomen.
Ook Nicaragua ontsnapt niet aan de pandemie. De meest kwetsbare gezinnen worden extra hard getroffen door
deze crisis. Velen verloren hun job en hebben geen sociaal vangnet.
De medewerkers en vrijwilligers van de Broeders van Liefde in Nicaragua staan nu in de frontlinie om deze
kwetsbare kinderen en hun ouders door deze moeilijke periode te loodsen. Via een stevige Zuidactie geven we
hen de steun die nodig is om elk kind een veilige thuis te geven.
Geen enkel kind hoort op straat, en zeker niet tijdens een corona-pandemie. Dus… samen voor een supersterke
coronaproof Zuidactie 2020-2021! Fuerza!
In de week van 1 maart geven we op school het (hernieuwde) startschot van de Zuidactie 2021.
Op vrijdag 2 april wordt het project afgesloten. Daartussen organiseren we op school een aantal activiteiten,
allemaal coronaproof.
Sponsorwandel- en looptocht in de kleuter- en lagere school – week 22 maart
De oudste kleuters en lagere schoolkinderen zetten hun beste beentje voor! Ze wandelen en lopen voor
Nicaragua, wel allemaal op een ander tijdstip gedurende die week.
Sponsor je mee? U ontvangt een brief waarop de namen van sponsors en de bijdragen kunnen ingevuld worden.
Tekenfund
Wij organiseren samen met Tekenfund(.be) een leuke tekenactie waarmee we geld willen inzamelen voor Fuerza,
mamá!. Onze leerlingen maken niet alleen unieke tekeningen over het thema vriendschap, maar leren ook meer
over tekentechnieken en samenwerken aan een project.
Onze ‘kunstenaars’ zorgen voor prachtige, unieke wenskaarten en leuke producten met hun eigen
tekeningopdruk erop. Van ieder verkocht artikel gaat de opbrengst naar Fuerza, mamá!
Binnenkort meer hierover in een aparte folder en via de klasleerkracht.
Wereld Missie Hulp – kledingcontainer
De rode kledingcontainer van Wereldmissiehulp (WMH) staat nog steeds voor de school. Daarvan gaat 10 cent per
ingezamelde kilo oude kledij of schoenen naar de Zuidactie.
Dus: duik in je kledingkast en verzamel al wat je niet meer nodig hebt.
Alvast bedankt namens velen die 't minder goed hebben dan wij!
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