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Beste ouders, 

 

Voor iedereen waren deze laatste weken van trimester 2 anders dan anders. 

Toch was de verbondenheid met de school groot! 

 

Kleuters kregen opdrachten via de website en stuurden op hun beurt foto’s naar de 

juffen.  De mensen van de ouderraad gaven heel wat leuke ideetjes op hun 

facebookpagina.  In de lagere school kregen de leerlingen opdrachten via de klasyurls 

en/of via werkbundels. 

Dank aan alle ouders die hun kinderen goed mee opvolgden! 

De noodopvang op school bleef gegarandeerd én het schoolgebouw ziet er fraai uit : 

tekeningen van kinderen, boodschappen van de juffen… 

 

Het lenterapport in de lagere school wordt meegegeven wanneer we terug starten.  

Vanaf dan houden we ons aan de specifieke onderwijstijd : controleren van de 

oefenleerstof,  aanbreng van de kernleerstof.  Bij de kleuters werken we via de thema’s 

verder aan alle ontwikkelingsstappen. 

We weten echter nog niet wanneer deze start er zal zijn, hou de website in het oog : 

   - voor de noodopvang met inschrijving 

   - voor de kleutertips vanuit de juffen (nieuw : website kriebeldiertjes  / 

     facebookpagina ouderraad : tips vanuit de lerarenopleiding) 

   - voor de dagtaken voor élke leerling van de LS via de klasyurls 

Leerlingen die tot nu toe niet regelmatig en correct aan de taken hebben gewerkt, willen 

we na de vakantie echt aan het werk zien.  Mogen we hierbij rekenen op het toezicht van 

u als ouders : we moeten hier samen doorheen en dat gaat ons lukken! 

 

We trachten ook de inschrijvingen voor het nieuwe schooljaar en de info rond het 

eerste leerjaar / de schoolwerking te realiseren via de website. 

 

Samen staan we sterk, laten we gezond en positief blijven! 

Zalig Pasen, 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Ingrid Lauryssens, 

directie, 

 

Oude Molenstraat 11  -  2390 Westmalle   

Tel. / Fax. 03/312.18.16              
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www.vbsmariagaarde.be  

mailto:secretariaat@vbsmariagaarde.be
http://www.vbsmariagaarde.be/

