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Nieuwsbrief  

Einde schooljaar 

Bedankt! 

Het einde van het schooljaar nadert. De laatste schoolweek werd ingezet. 

We vinden het jammer dat we niet op de gewone manier het schooljaar kunnen afsluiten.  

De leerkrachten doen hun uiterste best om de kinderen een fijn afscheid te geven.  

Op de volgende pagina zie je het overzicht van de laatste schooldagen. 

Einde schooljaar 

Beste ouders, 

Het einde van een vreemd schooljaar is in zicht. 

Het zijn geen gemakkelijke maanden geweest. De sluiting van de school op 

13 maart, de omschakeling naar pre-teaching en later afstandsonderwijs, 

het heropstarten van de school in verschillende fases,...  

De angst en onzekerheid die hierbij kwamen kijken… 

We hebben ons uiterste best gedaan om dit alles in goede banen te leiden 

en voor iedereen zo veilig mogelijk te houden. Hierbij konden we steeds op 

jullie begrip en medewerking rekenen. Hartelijk dank daarvoor.  

We beseffen ten volle dat de voorbije periode voor de gezinnen niet  

makkelijk is geweest. We waarderen jullie steun! 

We zijn ook dankbaar voor de vele mooie momenten die we mochten beleven met jullie kinderen: de berichtjes/

briefjes/mails/tekeningen die we kregen van de kinderen, de grappige situaties tijdens het afstandsleren, het nau-

we contact met de ouders,  de blije gezichtjes bij het weerzien op school,…  

We kijken al uit naar het volgende schooljaar en wensen iedereen een mooie en ontspannen zomervakantie toe. 

 

Het schoolteam van het Sint-Gregoriuscollege 
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 Donderdag 25/06 Vrijdag 26/06  Maandag 29/06 Dinsdag 30/06 tot 11u40 

Voormiddag Alle kleuterklassen 

1A en 1B 

3A en 3B 

5A 

6A 

Alle kleuterklassen 

1A en 1B 

5A 

6A 

 

Alle kleuterklassen 

2A en 2B 

4A 

6A 

Alle kleuterklassen 

1A en 1B 

4B 

6A en 6B (tot 12u) 

Namiddag Alle kleuterklassen 

1A en 1B 

3A en 3B 

5B 

6B 

Alle kleuterklassen 

1A en 1B 

5B 

6B 

Alle kleuterklassen 

2A en 2B 

4A 

6B 

 

Geen les: opvang tot 16u  

Het gekende lesrooster blijft behouden tot en met dinsdagmiddag.  

De dinsdagnamiddag is er voor de kleuters, de kinderen van het eerste leerjaar, het vierde leerjaar B en het 

zesde leerjaar opvang op school tot 16u. 

De kinderen van het 2e leerjaar, derde leerjaar, 4A en het vijfde leerjaar kunnen na inschrijving terecht in  

Santo. 

De inschrijvingslink voor Santo vindt u ook op de schoolwebsite.  

Warme dagen!  

Om de kinderen te beschermen tegen de hitte en de zon, vragen we jullie om hen thuis reeds met zonnemelk in 

te smeren. Geef jouw zoon en/of dochter een zonnepetje en een hervulbare drinkfles mee.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jH-PDB53TEuGMCM3C2yr2INWft0ciLFIoC4nOG_Xm79UMTExUjZWMDZVRkpBRzVJTlk4TzRIM01ZWS4u
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Tijdens de vakantie is de school open van 1 juli tot 7 juli en vanaf 24 augustus. 

• op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8u30 tot 16u 

• op woensdag van 8u30 tot 12u 

Zomervakantie  

Openklasdag - donderdag 27 augustus 
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Al het materiaal dat kinderen nodig hebben om te leren wordt voorzien door de school zelf.  

Een pennendoos, een pen, een agenda, boeken, geodriehoek, een heen- en weermap,... liggen op dinsdag 1 sep-

tember voor jouw kind(eren) klaar. 

 

Waarin moet je wel zelf voorzien: een boekentas, een brooddoos, een koekendoosje, een drinkfles, een zwemzak, 

zwemkledij en een handdoek. 

 

Via de school kan je bij de start van het schooljaar een turnshirt met logo van de school (€8) en een blauwe turn-

short (€8) kopen. Een zelf aangekochte blauwe turnshort kan ook.  

 

Noteer overal de naam van jouw kind op. 

Schooljaar 2020-2021 

Schoolmateriaal 

We hopen dat we het nieuwe schooljaar zo gewoon mogelijke kunnen opstarten.  

In het nieuws hoorden we reeds dat de minister de kleuter en lagere school volledig wil openen.  

Dit juichen we toe! 

We kennen de voorschriften en de maatregelen waaraan we ons zullen moeten houden nog niet. Dit betekent 

dat we nog geen info kunnen geven over hoe het nieuwe schooljaar er precies uit zal zien. 

Eind augustus mogen jullie meer info verwachten.  

We verwelkomen de kinderen graag vanaf dinsdag 1 september! 

Belangrijke data schooljaar 2020-2021 

We informeren jullie graag over de belangrijke data voor het komende schooljaar. 

Het document werd, samen met deze nieuwsbrief, als bijlage verstuurd. 

 


