
   

 

 

  

 

Beste  ouders 

De eerste 6 weken van het nieuwe jaar zitten erop. Morgen begint de krokusvakantie die 

hopelijk even zonovergoten is als de voorbije week.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nieuwsbrief 5 

            12 februari 2021 

              

Welkom nieuwe peuters en kleuter! 

Op 1 februari verwelkomden we 

Andreea, Bent,Ellie, Kian, Leandro en 

Mauro. 

Na de krokusvakantie verwelkomen 

we Camille, Klara, Millie en Lisa.  

Heel veel succes met de start van 

deze belangrijke stap, zowel voor de 

kindjes als hun ouders! 

 

 

 Overgang 3de kl – 1ste lj  

Vele ouders van 3de kleuters vragen zich 

af of ze hun 3de kleuter opnieuw dienen 

in te schrijven in de lagere school De 

Lieve. DIT IS NIET NODIG. De overgang 

naar de lagere school gebeurt 

automatisch. Op het einde van dit 

schooljaar ontvang je een infobrief met 

invulstrookje waarop je je toestemming 

kan aanduiden. 

Daarnaast ontvangen de betreffende 

ouders een uitnodiging om te komen 

kennismaken met de school en hun 

werking. Uiteraard wachten we nog 

even af hoe de coronapandemie verder 

evolueert om te beslissen op welke 

manier we iedereen kunnen inlichten. 

                        

                                      

Inschrijven nieuwe peuters 

Door de corona kunnen we de openklasvoormiddag van zaterdag, 6 maart niet fysiek laten doorgaan. 

We hopen dat de scholen na de paasvakantie overgaan naar code geel zodat we de openklasvoormiddag 

in de loop van het 3de trimester alsnog kunnen organiseren. Ouders kunnen hun peuters wél alvast online 

inschrijven via de inschrijvingsknop op onze website. Ouders die dit wensen, mogen ook een individuele 

rondleiding aanvragen. Deze moet dan na schooltijd plaatsvinden. 
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Hilde Peeters 

Directie ‘t Kersenpitje 

Boterhammendoos: LESS is MORE!! 

Vele kleuters eten ’s middags 

boterhammetjes. 

Regelmatig bemerken we kindjes die een 

(heel goed bedoelde) overvolle brooddoos 

meehebben. 

Dikwijls zien we dan nog allerlei extra’s.  

Daarom hierbij onze oproep:  

Geef a.u.b. slechts het aantal 

boterhammetjes mee dat haalbaar is voor je 

kleuter. Laat koekjes, chocolaatjes, 

snoepen… als dessertje achterwege. De 

kleuters eten dit immers vaak eerst op zodat 

de rest niet meer lukt. 

Dus liever 2 boterhammetjes die op geraken 

én waarover je kindje het overzicht kan 

bewaren.. 

 

 

Data om te onthouden: 

- Maandag, 22 februari: welkom nieuwe 

peuters! 

- Woensdag, 24 februari: luizencontrole 

- Woensdag, 3 maart: conferentie voor de 

juffen, VRIJAF voor de kleuters 

- 18 en 23 maart: oudercontacten voor 

onze kleuters waarin we een beetje 

zorgen hebben 

- Zaterdag, 3 april: start paasvakantie 

                

 

Corona                                                  

Na de krokusvakantie blijven alle scholen in 

code oranje. Dit betekent dat alle geldende 

maatregelen verder van kracht blijven: geen 

essentiële derden tijdens de schooluren 

toelaten binnen de school, mondmaskerplicht, 

handhygiëne, afstand bewaren aan de poorten, 

…


