
 

Beste ouders, 

 

Hieronder vinden jullie de nieuwsbrief van mei 2021. 

 

Corona-update 
Op het laatste overlegmoment van onze minister (28 april) werden enkele 

versoepelingen doorgevoerd. De meest in het oog springende versoepeling 

creëert meer onderwijstijd voor studenten secundair onderwijs. Voor het 

basisonderwijs blijven de meeste basismaatregelen onveranderd. Belangrijkste 

versoepelingen voor onze kleuterschool: 

- leeruitstappen zijn terug mogelijk. Doordat uitstappen met een bus enkel per 

klas mogen, hebben we deze om financiële redenen geschrapt. We broeden nu 

op een leuk alternatief. 

 

Voor Beunt & Stationsstraat: 1ste leerjaar: Openklasdag 19 mei – 

infoavond 1 juni 
Op 19 mei laten we onze kleuters met veel plezier kennismaken met ons 1ste 

leerjaar en organiseren een dagje in ‘de grote school’. Helaas mogen we ouders 

op dat moment niet mee welkom heten. Speciaal voor hen organiseren we op 1 

juni een digitale infoavond (webinar) waar we onze werking van het 1ste leerjaar 

graag aan jullie voorstellen in woord en beeld. Verdere info volgt nog. 
 

Individuele oudercontacten 
Zoals ieder schooljaar zijn er eind mei en begin juni weer individuele 

oudercontacten. Omdat wij het belangrijk vinden om met iedere ouder een aantal 

keren per schooljaar een gesprek te hebben over de ontwikkeling van hun 

kleuter, zullen jullie binnenkort uitgenodigd worden voor een gesprek. We 

verwachten ook van alle ouders dat zij ingaan op deze uitnodiging.  

 

Zeepkistenrace 
De opnames van de zeepkistenrace zijn achter de rug. We gaan ook zorgen 

voor “reclame - blokjes” zodat alle kleuters van de Beunt in beeld komen op het 

filmpje. ( GDPR correct uiteraard) Jullie hebben massaal van het pastabuffet 

besteld ( wordt verdeeld op vrijdag 28/5) zodat jullie op zaterdag 29 mei ’21 na 

een heerlijke pastaschotel kunnen genieten van de wereldpremière van onze film 

“Zeepkistenrace in de Beunt anno 2021”. Daar zullen jullie ook de winnaar van 

de race leren kennen. We kijken er alvast erg naar uit. Volg op Instagram ook al 

de trailers van onze film.  
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Belangrijke data 
 

Ma 3 mei Vrijaf 

 

 

Di 11 mei  Vijf jarigen Beunt op bezoek in het 1ste leerjaar 

 

Do 13 mei Vrijaf: Hemelvaart 

Vr 14 mei Vrijaf 

 

Di 18  mei Vijf jarigen Stationsstraat op bezoek in het 1ste leerjaar 

 

 

Wo 19 mei Openklasdag: kleuters naar 1ste leerjaar 

 

Ma 24 mei Vrijaf: Pinkstermaandag 

 

Di 25 mei Individueel oudercontact in Beunt en Het Mijltje 

Do 27 mei Individueel oudercontact in de Stationsstraat 

 

Za 29 mei Uitzending Zeepkistenrace Beunt 

 

 

Di  1  juni Infoavond (Webinar) 1ste leerjaar 

 

Do 3 juni Individueel oudercontact in de Stationsstraat en in de Beunt 

 

 


