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NIEUWSBRIEF APRIL 2021
Beste ouders,
Wie had er durven denken toen ik volgende schreef vorig in jaar in april: “In deze eerder moeilijke tijden
wil ik het toch niet nalaten een nieuwsbrief te schrijven. Het zal een kortere en trouwens ook een
nieuwsbrief zijn, die geschiedenis zal schrijven als coronanieuwsbrief. Ik hoop dat jullie allen gezond zijn
en dat jullie ook niet teveel geteisterd worden door de crisis” dat we nu nog steeds met de coronapandemie
zouden moeten rekening houden. Volhouden is nu de boodschap! Hoe meer mensen gevaccineerd
worden, hoe meer we kunnen uitkijken naar het nieuwe normaal en weer stappen kunnen zetten om
SAMEN SCHOOL te maken. Wij kijken er alvast naar uit!
Hartelijke groeten,
Myriam Monstrey
Directeur
MAANDELIJKSE REKENING
Op het einde van elke maand wordt de onkostenrekening meegegeven met uw kind. Dit is de afrekening
van april voor maaltijden, drank, zwemmen, eventuele uitstappen en/of bus. Alle rekeningen worden
doorgestuurd via mail gedurende de week van 3 mei. U hebt dan tijd tot maandag 10 mei om de rekening
van april te vereffenen via overschrijving. Gelieve met deze afspraken rekening te houden, waarvoor onze
dank. Indien er problemen zijn met overschrijven, kunt u steeds contact opnemen met de directie en dan
zoeken we samen naar een gepaste oplossing. Mag ik met enige aandrang vragen om de rekeningen van
vorige maanden zo spoedig mogelijk te vereffenen.
NIEUWS VANUIT HET LOOPBRUGTEAM
Momenteel zijn er een aantal leerkrachten in onze afdeling Zerkegem afwezig omwille van ziekte. Juf
Lieve is afwezig tot en met 2 mei, zij wordt vervangen door juf Sarah. Juf Christine is afwezig
waarschijnlijk voor de rest van het schooljaar en wordt vervangen door meester Gorik, die nu op zijn
beurt ziek is tot en met 30 april. Meester Alexander is ook ziek, voorlopig tot en met vrijdag 23 april.
Het is heel moeilijk om nu vervangers te vinden voor deze zieke leerkrachten. Juf Geertrui en ik
vervangen nu zoveel als mogelijk in team 3 en team 4 te Zerkegem. Dank bij voorbaat voor jullie begrip.
Alvast veel beterschap voor onze collega’s.
ZWEMMEN OP VRIJDAG
Vanaf vrijdag 23 april gaan we terug zwemmen. We starten in de afdeling Snellegem. Om het
busvervoer van/en naar het zwembad en het zwemonderwijs veilig te laten verlopen volgens de
coronamaatregelen hebben we een paar aanpassingen gedaan. Voor de afdeling Snellegem gaat team 4
vanaf vrijdag aanstaande met de fiets zwemmen. Wij vragen daarom dat de kinderen van team 4 over de
middag op school blijven eten en hun lunch meenemen. De andere teams gaan dan met de bus en er
wordt voldoende ruimte voorzien tussen nestje 1 van team 2 en team 3. Op vraag van ons worden de
kleedruimtes in het zwembad verdeeld per bubbel (team). Alle kinderen van team 4 en alle meisjes van
team 3 zullen gebruik maken van individuele kleedhokjes en de anderen zullen per bubbel een grotere
kleedruimte gebruiken.
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Voor de afdeling Zerkegem zijn er reeds twee bussen en zo kan elke team daar ook met voldoende
afstand in de bus zitten. De regeling voor de kleedruimtes is dezelfde als hierboven beschreven voor de
afdeling Snellegem.
De kinderen van team 4 zijn eveneens verplicht een mondmasker te dragen op de bus. De kinderen van
de andere teams mogen ook een mondmasker dragen maar dit is niet echt verplicht. Het wordt vanuit
onze visie warm aanbevolen voor hen. Onze kinderen en het Loopbrugteam zijn superblij dat we terug
kunnen zwemmen rekening houdend met opgesomde afspraken. Dank je wel voor jullie medewerking.
Hieronder de zwemdata:
- 23/04/21: Snellegem
- 30/04/21: Zerkegem
- 07/05/21: Snellegem
- 21/05/21: Snellegem
- 28/05/21: Zerkegem
- 04/06/21: Snellegem
- 11/06/21: Zerkegem

