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Corona… maatregelen en gevolgen
Door de recente maatregelen rond corona moesten we opnieuw onze
planning aanpassen. Niet alleen is de week vóór de paasvakantie een
lesvrije week geworden, ook enkele geplande activiteiten vallen voorlopig
weg.
Het rapport (normaal voorzien op 1 april) wordt nu op 19 april met de leerlingen
meegegeven. Hierdoor schuiven ook al de oudercontacten een week op. Normaal
voorzien we (online) oudercontacten op 26, 27 of 28 april. Meer info en de link om in
te schrijven komt na de paasvakantie.
Dit alles natuurlijk onder voorbehoud van verdere wijzigingen…
Wat met de meerdaagse uitstappen? Kunnen onze boerderijklassen, muzische
klassen en indianenklassen dit schooljaar plaatsvinden? Op dit moment is dit nog erg
onduidelijk en eerder onwaarschijnlijk. Maar we volgen dit uiteraard op en zodra een
knoop is doorgehakt, laten we dit weten.
De pedagogische studiedag van 21 april gaat voorlopig wél gewoon door zoals
gepland. Woensdag 21 april is er dus géén school!

Bebat: spaaractie
Op dit moment loopt er een nieuwe actie om batterijen in te zamelen.
Verzamel intussen gerust alle lege huis-, tuin en keukenbatterijen
(géén professionele!) die je thuis (of bij familie) kan vinden en drop
ze in de eerste week na de paasvakantie in onze ton.
Ze leveren ons deze keer driedubbele punten op!!!
Alvast hartelijk dank voor jullie inspanning.

Vervangingen
Na de paasvakantie start juf Natacha in ons zesde leerjaar als vervanger van juf
Anouk die in bevallingsverlof is. Juf Natacha was dit schooljaar al aan de slag in de
derde graad in een andere school van onze scholengemeenschap
Briljant. We zijn héél blij dat ze ons zesde leerjaar onder haar hoede
komt nemen en hebben er alle vertrouwen in dat ze dit prima zal doen.
We bedanken tegelijk ook juf Whitney die de voorbije maanden juf Frie verving als juf
bewegingsopvoeding. We zijn blij dat juf Frie reeds deeltijds terug aan de slag kan.
Ze mag alvast starten met het kleuterturnen. Dit betekent wel dat we voorlopig nog
iemand halftijds zoeken om juf Frie bij te staan voor de lessen bewegingsopvoeding
in de lagere school. Juf Whitney gaat na de Paasvakantie immers voltijds aan de slag
in een andere school van onze SG briljant.
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Stages
Welke stagiair(e)s gaan aan de slag gaan in welke klassen?
In april is dit …
Juf Dorine

in het vierde leerjaar bij juf Sabine.

Belangrijke data
Tijdens de maand april zijn volgende data gepland:
De data in fluo zijn activiteiten die opnieuw werden opgeschort of
geannuleerd en gaan dus NIET door in maart.
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Sportsnack 1ste en 2de lj.: opgeschort
Vrijaf: pedagogische studiedag
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Oudercontact
Zwembeurt 1ste en 2de lj.: opgeschort
Sportsnack 1ste en 2de lj.: opgeschort
Oudercontact
Oudercontact

Heilig Hartschool Koningshooikt maakt deel uit van
VZW christelijke scholen Briljant – Markt 13 – 2590 Berlaar – ON 0461 202 831.

