Vrije basisschool De Z

nneWijzer

NIEUWSBRIEF juni 2021
Covid-19
- De maatregelen die gekend zijn blijven van kracht.
- In de maand juni zijn de volgende activiteiten geannulleerd:
à Zwemmen
à Uitleenbeurten bibliotheek
à Bezoek aan het cultureel centrum
à Schoolfeest
à Schoolreis (behalve voor het zesde leerjaar)
Indien je kind getest wordt of in quarantaine moet, gelieve dit ons te laten weten.
Voor verdere updates en informatie :
- Gimme
- de schoolwebsite: www.basisschoolopgrimbie.be (controleer deze regelmatig)
- telefonisch: 089765457 (tijdens de schooluren)
- directie@basisschoolopgrimbie.be
Proclamatie laatste kleuterklas en zesde leerjaar
De proclamatie zal doorgaan op maandag 28 juni 2021.
We starten met de kleuters om 17u.a De leerlingen van het zesde zijn om 18.30u aan de beurt.
We bekijken nog hoe we dit gaan organiseren en houden jullie spoedig op de hoogte.
Communicatie volgend schooljaar
Volgend schooljaar verloopt onze communicatie via Smartschool.
Ouders krijgen een inlogcode en kunnen op die manier de berichten van de school en de leerkrachten lezen.
Er zal dus geen nieuwsbrief meer meegegeven worden.
Ook hier krijgen jullie spoedig meer informatie over.
Oudercontacten
De oudercontacten zullen ook nu weer niet fysiek plaatsvinden.
De oudercontacten van de kleuters vinden plaats op 15 juni.
De oudercontacten van het lager gaan door op 24 juni.
De klasleerkracht zal jullie verder op de hoogte houden.
Laatste schooldag
De laatste schooldag voor de kinderen is dinsdag 29 juni. De lessen eindigen om 15u.
Er is dan ook nog opvang voorzien.
Op woensdag 30 juni is de school gesloten voor alle leerlingen. Er zal dan ook geen opvang voorzien
worden.
Belangrijke data
15 juni: oudercontacten kleuters
24 juni: oudercontacten lager onderwijs
a
25 juni: schoolreis zesde leerjaar
28 juni: proclamatie kleuter & lager
29 juni: laatste schooldag ( tot 15u)
30 juni : start vakantie voor alle leerlingen
1 september : start schooljaar 2021-2022
De vrije dagen van volgend schooljaar worden midden juni meegedeeld.
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