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        Merksplas, 20 augustus 2020 
 
 
Dag beste kinderen 
 
 
Jullie hebben vast wel kunnen genieten van de vakantie? Af en toe lekker lui rond hangen? 
Vacation of Staycation? Hopelijk ook op tijd bewogen of gesport (in je eigen bubbel      )? 
Voldoende verkoeling gevonden tijdens die lange hittegolf? 
De bedoeling van een vakantie is toch om, ieder op zijn/haar manier, de batterijen terug wat 
op te laden. (zij die op zonneënergie werken , hadden hierbij voordeel ☺…) 
We hopen van harte dat ieder voldoende kansen kreeg en greep! 
 
Met deze brief kondigen we de start van het nieuw schooljaar aan. 
Een nieuwe klas, nieuwe klasgenootjes, nieuwe leerkrachten, nieuwe leerstof, nieuwe 
avonturen en belevenissen, … Ook een nieuw directieteam, want juf Greet Loomans 
(voltijds), meester Koen Thoné (halftijds) en juf Els Brosens (halftijds) zullen samen met 
jullie ‘school maken’. Veel nieuwigheden, wat kijken we er naar uit! 
Waar kijken jullie naar uit? Het wordt vast weer een uniek schooljaar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een klein tipje van het nieuwe schooljaar willen we al wel oplichten, maar er moet natuurlijk 
ook voldoende geheim blijven. Uitkijken naar een verrassing is toch ook leuk? 
 
 
De meesters en juffen wensen jullie alvast een tof en leerrijk en ‘corona-proof’ schooljaar 
toe. (pfieoew, wat een heleboel nieuwe woorden …) 
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Beste ouders, 
 

Hoe starten we? Dat is waarschijnlijk dé  vraag die bij iedereen door het hoofd spookt. 
Wij kunnen jullie geruststellen: WE STARTEN!  
Hou vanaf nu je mailbox goed in het oog. Krijg je geen mails aan, neem dan zeker 
contact op met de school! Omwille van nog geplande vergaderingen op nationaal, 
provinciaal en lokaal niveau kunnen er nog wijzigingen of aanpassingen gebeuren. We zullen 
die dan zo snel mogelijk communiceren. (Ondertussen werken we ook aan een digitaal 
ouderplatform; daarover later meer) 
 

Vorig schooljaar hebben we niet helemaal afgesloten zoals we wilden. Vandaar hieronder 
wat praktische informatie. 
 

- Op vrijdag 28 augustus is om 16 uur een speelmoment voor mogelijke instappertjes 
vanaf de herfstvakantie.  

- Vrijdag 28 augustus van 17.30 uur tot 19 uur vieren we de officiële afzwaai van de 
derde kleuterklassers. Zij nemen ineens een kijkje in het eerste leerjaar. Zij 
krijgen hierover persoonlijk meer informatie. 

- Op zaterdag 29 augustus zijn de kleuters welkom samen met hun ouder(s). Zij 
kunnen kennis maken met de nieuwe klas en de nieuwe leerkracht. Meer informatie 
per mail.  

- Zaterdag 29 augustus vieren we ook het afscheid van onze zesdeklassers vanaf 16 
uur. Zij krijgen een persoonlijke uitnodiging via mail. 

- De kinderen van de lagere school starten het schooljaar op dinsdag 1 september om 
8.30 uur met een spel… 

- Bij de start op dinsdag 1 september worden alle kleuters vanaf 8.15 uur in hun 
nieuwe klas verwacht. De kleuters uit de opvang worden rechtstreeks naar de 
klasjes gebracht. 

- Vanaf woensdag 2 september worden de kleuters van de tweede en derde 
kleuterklas op de speelplaats opgevangen door de juffen. 
De jongste kleuters worden door de ouders in het tuintje van de klas afgezet. Bij 
het einde van de schooldag wachten de kleuters buiten in de tuintjes op hun mama 
of papa. 

- Belangrijk: De Kloosterstraat zal tijdelijk een schoolstraat worden (meer info volgt 
per mail). We komen de school binnen langs de Kloosterstraat en verlaten de school 
langs het Kerkplein.  

o Ouders van kleuters mogen hun kleuter brengen en ophalen op de speelplaats 
mits het dragen van een mondmasker en toepassen van handhygiëne.  

o Ouders van de lagere school zetten hun kind af aan de Kloosterstraat. Bij 
het ophalen wachten ze aan de kerk indien ze te voet of met de auto zijn. Ze 
wachten in de Kloosterstraat wanneer ze met de fiets komen. 

 
Vakantiegroetjes van alle juffen en meesters. 
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