Nieuwsbrief
Juni 2021
Corona… op het einde van het schooljaar
Het zesde leerjaar is van 1 tot 3 juni op indianenklassen. We vreesden dat
deze leuke activiteit door Corona zou wegvallen, maar gelukkig konden we
(mits wat gepuzzel) toch één en ander laten doorgaan. Een mooie afsluiter
van de lagere school én bovendien met prachtig weer. Op de website zullen
de
bij het 6 leerjaar zeker enkele leuke sfeerbeelden te vinden zijn …
Het schooljaar zit er bijna op. Het was een corona-jaar om niet te vergeten! Héél wat
maatregelen en beperkingen maakten dat van iedereen extra inspanningen werden
gevraagd. Alles om het schoolleven zo veilig mogelijk te laten verlopen. Hierdoor
vielen een aantal leuke en leerrijke activiteiten weg: leer- of culturele uitstappen,
zwemmen, sportdagen, meerdaagse uitstappen, schoolreizen, … We rekenen erop
van volgend schooljaar op een andere manier te kunnen organiseren.
Maar… tegelijk een dikke pluim voor iedereen die zijn best deed om
onze school dit jaar draaiende te houden!!!
Bedankt aan onze kinderen om de maatregelen goed op te volgen.
Bedankt aan de ouders om begrip te hebben, alert te reageren en te communiceren
én zelfs een helpende hand aan te bieden als vrijwilliger!
Bedankt aan onze leerkrachten. In een kleinere school als de onze zijn er niet veel
extra personeelsleden die kunnen inspringen en ondanks mooie beloften van de
overheid zijn er zo goed als geen interim-leerkrachten ter beschikking. Toch zijn we
er dankzij jullie in geslaagd van de school maximaal open te houden. Bedankt om er
elke dag te staan én in te springen voor een afwezige collega indien nodig.

Proclamatie
Op 28 juni hopen we onze zesdeklassers een mooie proclamatie te
kunnen geven…
Liefst op school, met leerlingen én ouders, op een veilige manier…
Op dit moment hebben we daarvoor echter nog géén toelating,
maar we houden jullie zeker op de hoogte hoe we dit gaan organiseren.

Belangrijke data
Tijdens de maand juni zijn volgende data gepland:
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Uitstap 5de lj. bezoek tentoonstelling ‘Verbinding’
Schoolraad
Bloedinzameling Rode Kruis (18.00 tot 20.30 uur)
Proclamatie 6de lj. en Rapport
Oudercontact op aanvraag
Laatste schooldag

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

