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           Niel, 31 maart 2022 

Nieuwsbrief voor ouders 

Betreft: nuttige informatie 3de trimester 

 

Beste ouders, 

 

Met deze brief willen we u al informeren over de start van het derde trimester op dinsdag 19 april. 

• Na de paasvakantie wijzigt de afhaalregeling van kinderen op het einde van de lessen  

            (om 12u05 en 15u25). We schakelen dan terug over naar de regeling zoals ze was voor corona. 

Concreet betekent dit dat: 

-     Leerlingen die alleen naar huis mogen (lagere school en kleuters) opnieuw kunnen kiezen of   

      ze het schooldomein langs de Kerkstraat of de tuinpoort (binnengebied parking Emiel  

      Dewittstraat) verlaten. 

-     Ouders opnieuw toegang krijgen tot de speelplaats om kinderen aan de klasrij af te halen. 

      Gelieve te wachten tot de leerkracht een seintje geeft aan uw kind om de rij te verlaten.  

- Peuters uit de eerste kleuterklas (K1A, K1B, K1C en K1D) worden aan de deur van het 

klaslokaal opgehaald. 

- Indien u leerkrachten wenst te spreken, vragen we u om dat niet te doen tijdens het 

afhaalmoment maar om ofwel even te wachten tot alle kinderen zijn afgehaald of bij voorkeur 

via mail een afspraak te maken met de leerkracht. 

 

• Belangrijke data: 

- Paasvakantie: vrijaf van maandag 4 april tot en met maandag 18 april 2022 (Paasmaandag) 

- Pedagogische studiedag (vrijaf voor alle kinderen): woensdag 4 mei 2022 

- Schoolfeest: zaterdag 7 mei 2022 

- O.L.H. Hemelvaart: vrijaf op donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022 

- Schoolfotograaf voor K1: woensdag 1 juni 2022 

- Pinksteren: vrijaf op maandag 6 juni 2022 

- Zomervakantie: vrijaf van vrijdag 1 juli tot en met woensdag 31 augustus 2022   

 

Namens het ganse team wens ik u alvast een deugddoende vakantie en een vrolijk Pasen. 

Met vriendelijke groeten, 

Iris Liekens 

Directeur ad interim 

iris.liekens@sint-hubertusschool.be
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