April 2021
Beste ouders,
De paasvakantie is reeds aan zijn tweede week bezig en van het ministerie van
onderwijs kreeg ik de bevestiging dat onze kleuterschool terug in code oranje open kan.
Dit betekent dat we met dezelfde maatregelen als na de Krokusvakantie opnieuw onze
school voor alle kleuters kunnen openen. In bijlage nogmaals de algemene richtlijnen
van code oranje.
Door de nieuwe inschrijvingen, krijgen we extra lestijden die we in onze 3 vestigingen
nuttig kunnen inzetten. Juf Saartje zal deze lestijden voor haar rekening nemen.
Wat dit concreet betekent, lezen jullie hieronder.

Voor Het Mijltje
Het brengen en afhalen van de kleuters gebeurt zoals voor de Paaspauze. ’s Morgens
worden de kleuters aan het kleine groene poortje aan de juf van toezicht toevertrouwd
en ’s avonds kunnen de kleuters afgehaald worden aan de buitendeuren van de
verschillende klassen. Zolang het nog code oranje is, gaan de lessen watergewenning
en de atelierwerking niet door. Omdat schoolreizen met een bus enkel per klas mogen,
zijn de kosten te hoog, waardoor deze ook niet doorgaan. Maar dat maken we ruim
goed met heel toffe activiteiten in onze school.
Juf Saartje komt iedere maandag- en vrijdagvoormiddag naar het Mijltje. Zij zal net zoals
juf Vicky (op dinsdag-, woensdag- en donderdagvoormiddag) activiteiten aanbieden aan
een groepje kleuters uit de klassen van juf Joke en juf Tinne. Zo worden deze klassen
wat minder druk bezet.

Voor De Beunt
Het brengen en afhalen van de kleuters gebeurt zoals voor de lockdown. ’s Morgens
worden de kleuters op de speelplaats aan de juf van toezicht toevertrouwd en ’s avonds
kunnen de kleuters afgehaald worden zoals voor de Paaspauze. Zolang het nog code
oranje is, gaan de lessen watergewenning niet door. Omdat schoolreizen met een bus
enkel per klas mogen, zijn de kosten te hoog, waardoor deze ook niet doorgaan. Maar
dat maken we ruim goed met heel toffe activiteiten in onze school. Op dinsdag komt juf
Saartje extra ondersteuning bieden in de Beunt.

Voor de Stationsstraat
Het brengen en afhalen van de kleuters gebeurt zoals voor de Paaspauze. ’s Morgens
komen de kleuters voor de kleine grijze deuren bij de feestzaal binnen (de allerjongsten
worden onthaald in de feestzaal) en ’s avonds kunnen de kleuters afgehaald worden op
de grote speelplaats, te bereiken via de groene poort. Zolang het nog code oranje is,
gaan de lessen watergewenning en de atelierwerking niet door. Omdat schoolreizen met
een bus enkel per klas mogen, zijn de kosten te hoog, waardoor deze ook niet
doorgaan. Maar dat maken we ruim goed met heel toffe activiteiten in onze school.
Juf Saartje zal op maandagnamiddag extra ondersteuning komen bieden in de
Stationsstraat.

De Beunt: Opname Zeepkistenrace & bestellingen pastafestijn
Op 24 april ’21 zullen er op een coronaveilige manier filmopnames gebeuren van de
verschillende ouders en kleuters met hun zeepkisten. Deze zullen eind mei uitgezonden
worden. Wij bieden jullie graag een heerlijke pastabox aan ten voordele van onze
Beuntschool. We sparen dit jaar graag voor een nieuw speeltuig in het tuintje van de 3e
kleuterklas!
Op vrijdag 28 mei 2021 kan je jouw bestelling ophalen tussen 15.35 en 18.30. (*onder
voorbehoud van de coronamaatregelen.) Zaterdag 29 mei, na de live-uitzending van
onze allereerste digitale zeepkistenrace (15u-16u) kan je met je gezin genieten van een
heerlijke maaltijd. We bieden ook een aperitiefmandje en lekkere drankjes aan. Voor
ieder wat wils!
Voor de final touch kan je zelfs nog een subliem dessertje bijbestellen.
Hoe kan je bestellen? Via ons digitale formulier!

https://kleuterschool-beunt.stamhoofd.shop/spaghettibox-de-beunt

Vrije dag
Op 3 mei 2021 is het geen school. Dit is onze tweede facultatieve dag.
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