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Corona-update 
Op het laatste overlegmoment van onze minister (28 april) werden enkele 
versoepelingen doorgevoerd. De meest in het oog springende versoepeling creëert 
meer onderwijstijd voor studenten secundair onderwijs. Voor het basisonderwijs blijven 
de meeste basismaatregelen onveranderd.  
Belangrijkste versoepelingen voor onze lagere school: 
- leeruitstappen zijn terug mogelijk. 
- strikte klasbubbel verdwijnt en wordt (binnen de schoolmuren) leerjaarbubbel. 
- meerdaagse uitstappen mogen weer met ingang van 1 juni, wat goed nieuws is voor 
de wereldklassen van ons 2de leerjaar. 
 

1ste leerjaar: Openklasdag 19 mei – infoavond 1 juni 
Op 19 mei laten we onze kleuters met veel plezier kennismaken met 
ons 1ste leerjaar en organiseren een dagje in ‘de grote school’. Helaas 
mogen we ouders op dat moment niet mee welkom heten. Speciaal 
voor hen organiseren we op 1 juni een digitale infoavond (webinar) 
waar we onze werking van het 1ste leerjaar graag aan jullie voorstellen 
in woord en beeld. Verdere info volgt nog. 
 

Kasteelklassen in tijden van … 
Helaas kunnen onze kasteelklassen niet doorgaan zoals gepland en kan dit géén 
meerdaagse uitstap (met overnachtingen) zijn. Onze leerkrachten van het 4de leerjaar 
zijn hard aan het werk om deze activiteit om te buigen naar een projectwerking om zo 
onze kinderen toch een boeiende en leerrijke beleving aan te bieden. Uiteraard 
organiseren we alles met aandacht voor de geldende maatregelen. 
 

Wisten jullie dat… 
- We net een fantastische sportdag achter de rug hebben met dank aan onze 

leerkrachten LO! Het voelde voor velen fijn om nog eens een ganse dag buiten 
te mogen bewegen en beleven. De foto’s zijn weldra te bewonderen op onze 
website. 

- Juf Demi momenteel haar zelfstandige stage tot een goed einde brengt in het 2de 
leerjaar A en dit tot aan het Pinksterweekend? 

- Nieuwe ouders meer informatie over inschrijvingen vinden op onze website of na 
telefonisch contact? 

- … 
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Belangrijke data 
 
 
 
Ma 3 mei Vrijaf 
Di 4  mei Kleuters 3de kleuterklas Stationsstraat op bezoek in het 1ste leerjaar 
Di 4 mei Medisch onderzoek 6A 
Vr  7  mei Leeruitstap Mechelen voor 6de leerjaar. 
Vr 7 mei Dier in de kijker : Havik 
Ma 10 mei Start project Kasteelklassen: 4de leerjaar 
Di 11 mei  Kleuters 3de kleuterklas Beunt op bezoek in het 1ste leerjaar 
Do 13 mei Vrijaf: Hemelvaart 
Vr 14 mei Vrijaf 
Wo 19 mei Openklasdag: kleuters naar 1ste leerjaar 
Vr 21 mei Cinema Plaza: 4de leerjaar 
Ma 24 mei Vrijaf: Pinkstermaandag 
Di 25 mei Medisch onderzoek 6B 
Wo 26 mei Cinema Plaza 3de leerjaar 
Do 27 mei Cinema Plaza 1ste leerjaar 
Vr 28 mei Cinema Plaza 2de leerjaar 
 
Di  1  juni Infoavond (Webinar) 1ste leerjaar 
Do 10 juni Wereldklassen 2de leerjaar 
Vr 11 juni Wereldklassen 2de leerjaar 
 
Ma  14 juni aanvang toetsenperiode 
Do 24 juni einde toetsenperiode 
 
 


