Dag lieve kinderen, (groot) ouders, sympathisanten, ...
Het schooljaar begint te korten, De zomervakantie komt dichterbij, hoog tijd dus voor een nieuwsbrief.

bedankt, Bedankt, BEDANKT!
Bedankt lieve ouders voor de geleverde inspanningen
en jullie begrip in de voorbije periode. Het was niet niets
wat er van jullie gevraagd werd!

Ook juf Erna en het leerkrachten-team, een dikke
merci voor jullie geleverde inspanningen! Het snel

Maar zeker ook chapeau voor onze kinderen die nog
steeds braaf in hun ‘bubbel’ blijven!
Hobby’s en vriendjes tijdelijk aan de kant…

schakelen bij nieuwe beslissingen vanuit de nationale
veiligheidsraad, de snelle en open communicatie naar
de ouders toe maar vooral ook jullie flexibiliteit tijdens
de afgelopen periode!

Bedankt om zo wendbaar te zijn in deze ongewone tijd!

Uitstel is geen afstel…
In het weekend van 15 februari zijn jullie met z'n allen weer à volonté komen smullen van onze
lekkere spaghetti en croques en konden jullie voor het eerst betalen met Payconiq!
Al hadden we eerder reeds gecommuniceerd dat de opbrengst van het spaghettifestijn naar
de aankoop van een pannaveld ging gaan, hebben we ondertussen beslist om met de winst
(4.956,50 euro) chromebooks voor onze leerlingen aan te kopen.
Maar niet getreurd! Er zal ook nog werk gemaakt worden van de aankoop van een
pannaveld dat er op een iets langere termijn zal komen.

Weldra zijn onze kleuters van de derde kleuterklas geen kleuters meer maar maken ze
zich klaar om in september onder de noemer ‘leerling’ naar de lagere school te gaan.
De leerlingen van het zesde leerjaar staan dan weer op het punt om de lagere school in
te ruilen voor de middelbare school.
Grote stappen in het leven die we niet zonder de nodige toeters en bellen voorbij mogen
laten gaan laten.
Veel

succes allemaal, jullie gaan dat super doen!

Afscheid nemen bestaat niet…
Als een schooldirecteur met pensioen gaat is dat normaal met een groot feest.
Helaas zal mevrouw Erna haar afscheid van onze school heel anders zijn dan ze zich had
voorgesteld. Daarom willen we deze
nieuwsbrief graag afsluiten met een
woord van dank gericht aan haar.

Bedankt mevrouw Erna!
Voor alle goede zorgen, je schoolcarrière door,
Voor de kleine dingen, voor het luisterend oor.
Jouw agenda steeds goed gevuld, vergaderingen hier en daar,
Niemand weet hoe je het deed, maar je speelde het altijd klaar.
De organisatie van een school, jij weet hoe dat moet,
Jouw ideeën en plannen, je deed het fantastisch goed!
Nu is het tijd om te genieten van jouw pensioen,
Wij zwaaien je uit, met een dikke zoen.

ONLINE SHOPPEN tijdens het verlof? Denk aan onze school!
1.
2.
3.
4.

Surf naar: https: //trooper.be/smbrw of scan de QR-code
Zoek je favoriete webwinkel
Registreer jezelf (moet je enkel de eerste keer doen)
Shop naar hartenlust!

Deze nieuwsbrief kan je ook in kleur lezen op de website van de school!
http://www.sanctamariawillebroek.be/br/
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