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November 2021 
vr 5 Herfstvakantie 

za 6   

zo 7   

ma 8 L6A - L6B : zwemmen 

di 9   

wo 10   

do 11 Wapenstilstand 

vr 12 facultatieve vrije dag 

za 13   

zo 14   

ma 15 L2A - L5A - L5B : zwemmen 

ma 15 Week oudercontacten kleuterschool 

di 16   

wo 17   

do 18 L5: Uitstap Ieper 

  18 K2-K3: Kleuterboemeldag VM 

vr 19 L6: Boomplantactie Natuurpunt 

za 20   

zo 21   

ma 22 L6A - L6B : zwemmen 

  22 Week oudercontacten L2 - L3 - L5 - L6 

  22 L4: Bosklassen (22/11 - 26/11) 

di 23   

wo 24   

do 25   

vr 26 VM: L3 - BAM-dag (Moev) 

za 27 Peuterkijkdag tussen 10.00u en 12.00u 

zo 28   

ma 29 Week oudercontacten L4 

  29 L2A - L5A - L5B : zwemmen 

di 30 VM: L1A -L1B Toneel 

  30 NM: L2: Toneel 
 

Oudercontacten 
De uitnodiging gaat mee in de boekentas van je kind. 
Er is keuze tussen een fysiek of een digitaal 
oudercontact. Bij de fysieke oudercontacten is het 
dragen van een mondmasker verplicht. 
 
L5: Uitstap Ieper 
deelname: € 8,88  
vervoer: € 11,71 
vertrek op school: 8.00 u. 
aankomst op school: 17.30 u. 

K2-3 (Kikkers – Muizen – Bijen): Kleuterboemeldag 
WAT-campus Artevelde 
deelname: € 4,00 
vervoer: € 4,64 

Peuterkijkdag 
Infomoment voor ouders van nieuwe peuters van 
geboortejaar 2020. Enkel na inschrijving. 
 
L1-2: Toneel Cultuurcentrum Evergem  
deelname: € 5,00 
vervoer: € 5,24 

 
 

NIEUWSBRIEF 
februari 2017 

NIEUWSBRIEF 
november 2021 

Coronamaatregelen vanaf 8 november 
Vanaf maandag 8 november dragen alle leerlingen 
van het vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs 
binnen opnieuw een mondmasker op school.  
à De leerlingen brengen een mondmasker + 
reserve mee van thuis. 
Ook derden dragen opnieuw eenmondmasker op 
school. Dat betekent dat ouders of andere mensen 
die kinderen komen afhalen of brengen ook 
opnieuw een mondmasker moeten dragen 

Breng de school op de hoogte wanneer je kind in 
quarantaine moet, wanneer je kind of een 
gezinslid besmet is of wanneer je kind getest is 
zodat we op de gepaste manier kunnen ingrijpen. 
Je kan dit melden aan de school via: 
Telefoon: 09 226 43 12 
Mail: secretariaat@spdrongen.be 

 

Enkele hulpmiddelen om de veiligheid van de voetgangers en fietsers te verhogen: 
- Een fluojas verhoogt de zichtbaarheid. Draag hem elke dag, ook als je te voet komt! 
- Zorg dat de fietsverlichting goed werkt. 
- Draag een fietshelm als extra bescherming.  

 
 

 


