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Sint-Amandsberg, 11 februari 2021
NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2021
Lagere temperaturen in de klassen
Aangezien wij ook tijdens deze winterperiode extra luchtcirculatie en voldoende ventilatie willen blijven garanderen,
zetten wij op regelmatige tijdstippen de ramen van alle klassen open. Dat maakt dat de temperatuur wat kan dalen.
Mogen wij dan ook vragen om uw kind een extra trui, een sjaal, een T-shirt aan te doen en/of een extra dekentje mee
te brengen. Werken in laagjes is dan ook sterk aangewezen.
Vrije dagen
Ter herinnering:
Maandag 15 maart 2021 is er geen school wegens een facultatieve vrije dag
-

Die dag wordt er door Muzaïek activiteiten voorzien.
Meer info via onderstaande link:
https://muzaiek.be/activiteiten/detail/?n=muzaiekdag-15-03-2021-op-de-wijzeboom&id=a836ba1a-f74d-494b-befe-ec6ab137fb37

Vakantiekampen georganiseerd door Muzaïek
Voor de komende krokus- en paasvakantie zal er geen opvang vanuit de school worden georganiseerd. Graag verwijzen
wij dan ook naar de website van Muzaïek. Zij voorzien vele vakantiekampen (ook tijdens de zomervakantie). Er gaan er
zelfs enkele door bij ons op school. Wees er snel bij, want er zijn reeds enkele vakantiekampen volzet. Meer info kan u
terugvinden op hun website https://muzaiek.be. Vermoedelijk zal er geen zomeropvang vanuit de school georganiseerd
worden.
Kinderfuif
Omwille van de te volgen maatregelen in code rood kunnen we onze gezamenlijke kinderfuif voor de lagere afdeling
niet laten doorgaan. Maar niet getreurd, ooit halen we dit dubbel en dik in! Als het zover is, volgt zeker een kort
infobriefje.
Opbrengst Goodiebags
De Goodiebags hebben ons in totaal €1200 opgebracht. Nogmaals dankjewel aan alle ouders en kinderen!
Onze alom gekende veiligheidsmaatregelen
Gelieve nog steeds rekening te willen houden met de volgende voorschriften:
De afstand van 1,5 meter bewaren

De stad Gent verplicht het dragen van een mondmasker in de schoolomgevingen vanaf 29 oktober 2020.
De verplichting geldt in een zone van 200 meter rond de in- en uitgangen van alle Gentse scholen.

Krokusvakantie: MA 15/02 t.e.m. VR 19/02
Van maandag 15 februari 2021 t.e.m. vrijdag 19 februari 2021 is het krokusvakantie. Wij zien onze WIJZE BOOM kinderen
héél graag op maandag 22 februari 2021 terug!

Met vriendelijke groeten
Wendy Dossche Vandevoorde

