Nieuwsflash! Okt./Nov. 2020

#staysafe

Verbouwingswerken
Omwille van de werkzaamheden zal er tijdelijk
wat verkeershinder zijn aan de Pastoriestraat.
Gelieve hoffelijk te blijven voor elkaar en vooral
aan de veiligheid van de kinderen te denken
bij het parkeren. Tot slot willen we vragen om
geen opritten van buurtbewoners te blokkeren.
DANK ALVAST!

vzw KBM-Z
Vrije Basisschool
PROOSTERBOS

PROOSTERBOS

+++ UPDATE CORONA +++
Beste ouders, leerlingen
Het virus dwingt ons tot nieuwe maatregelen.
Vanaf de herfstvakantie zullen we overschakelen naar code oranje. Er
zullen bijgevolg heel wat extra-murosactiviteiten worden geschrapt.
Helaas...
Verder willen we jullie nu reeds meedelen dat de herfstvakantie wordt
verlengd tot en met 11 november 2020. Op maandag 9 en dinsdag 10
november zal de school (en ook de opvang) dus gesloten zijn.
Excuses voor het mogelijke ongemak.

Alle info over onze

school, alsook deze
nieuwsflash vindt u
steeds op

www.proosterbos.be

Volg ons op

Pizzaslag - afhaalmoment
De
ouderraad wenst het afhaalmoment van de pizza’s #coronaproof te
Dank
laten verlopen. Daarom zijn er verschillende locaties en tijdslots voorzien.
Gelieve te wachten aan de schoolpoorten en de speelplaatsen niet te
betreden. Je dient een mondmasker te dragen en een veilige afstand te
bewaren. Wanneer je je aanmeldt, brengen we de bestelling naar je toe.
We vragen om na ontvangst meteen weer te vertrekken.
Hieronder vinden jullie alle info nog eens op een rijtje:
AFHAALDAG: woensdag 18 november 2020
Kleuters: bij zaal Allenthuis – tijdslot1: 11u00 – 12u00 – tijdslot2: 12u20 – 13u00
Lagere: speelplaats kleuters tijdslot1: 11u00 – 12u00 – tijdslot2: 12u20 – 13u00
Het precieze uur wordt je meegedeeld via de bestelbrief die je terug zal
ontvangen.

Noteer alvast in uw kalender!
Ma 02/11-Di 10/11/2020 – VERLENGDE Herfstvakantie
Wo 11/11/2020 - Wapenstilstand: vrijaf
Di 17/11/2020 - Zwemmen
Wo 18/11/2020 - Pizzaslag afhaalmoment
Di 01/12/2020 - Zwemmen
Do 03/12/2020 - Sinterklaas op school
Ma 07/12/2020 - Pedagogische studiedag: vrijaf voor de leerlingen
Di 15/12/2020 - Zwemmen
Ma 21/12/2020-Zo 03/01/2021 – Kerstvakantie

Even stilstaan…

“Kinderen doen
wat je doet.
Niet wat je zegt
dat ze
moeten doen.”
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