
   

 

 

  

 

Beste  ouders 

Maandag starten we met een mooi lentezonnetje het 3de trimester. Ik hoop dat iedereen 

ondanks het minder mooie weer genoot van een toffe paasvakantie. Met veel moed vatten we 

de laatste maanden van het schooljaar aan en ik ben superblij dat ik er weer bij ben! 
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Welkom nieuwe peuters en kleuter! 

Maar liefst 11 peuters en 1 2de 

kleuter zetten vandaag hun eerste 

stapjes in ’t Kersenpitje. Heel veel 

succes met de start van deze 

belangrijke stap, zowel voor de 

kindjes als hun ouders! 

 

 

        Corona en warme maaltijden                                               

Na de paasvakantie 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, … 

Warme maaltijden mogen we terug 

serveren en alle kleuters mogen ’s 

middags weer in de refter eten.  

               

Inschrijven nieuwe peuters 

Door de corona konden we de openklasvoormiddag van zaterdag, 6 maart niet laten doorgaan. We 

hopen dat de scholen in de loop van het 3de trimester alsnog kunnen overgaan naar code geel zodat we 

toch nog een openklasvoormiddag kunnen organiseren. Ouders kunnen hun peuter wél alvast online 

inschrijven via de inschrijvingsknop op onze website. Een individuele rondleiding is mogelijk voor ouders 

die de school helemaal niet kennen. Dit kan uitzonderlijk na schooltijd georganiseerd worden.  
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Vriendelijke groeten 

Hilde Peeters 

Directie ‘t Kersenpitje 

Zwemmen 3de kleuters 

Indien corona het toelaat, gaan onze 3de 

kleuters in de maand juni 5 keer zwemmen 

in het zwembad van Zomergem. Deze 

zwemlessen vinden telkens plaats op 

dinsdagvoormiddag (1 – 8 – 15 – 22 – 29 

juni). Dankzij sponsoring van de ouderraad, 

kunnen we de prijs drukken. DANKJEWEL 

ouderraad!  

In de 2de helft van mei, ontvangen de ouders 

van de 3de kleuters een brief met verdere  

informatie. 

 

 

 

 

Data om te onthouden: 

- Maandag, 19 april: welkom nieuwe peuters! 

- Woensdag, 20 april: luizencontrole 

- Maandag, 3 mei: VRIJAF (lokale verlofdag) 

- Woensdag, 12 mei: conferentie voor de juffen, VRIJAF voor 

de kleuters 

- Donderdag, 13 mei: VRIJAF (Hemelvaart) 

- Vrijdag, 14 mei: VRIJAF (brugdag) 

- Maandag, 24 mei: VRIJAF (pinkstermaandag) 

- Woensdag, 9 juni: conferentie voor de juffen, VRIJAF voor de 

kleuters 

                                             

          Verfraaiing buitenmuur 

Een aantal onder jullie hebben waarschijnlijk 

reeds opgemerkt dat de buitenmuren aan onze 

school verfraaid werden. In de Schoolstraat 

hangen letterborden die samen de naam van 

onze school ‘Kersenpitje’ vormen en langs de 

rand met kinderhandjes van onze kleuters 

versierd werden. In de Toekomststraat kan je 

taferelen bewonderen die verwijzen naar 

activiteiten die geregeld in de kleuterklassen 

gebeuren.  

Ook de foto’s die genomen werden in functie 

van de verkeersveiligheid in de schoolomgeving 

hangen op.  


