
 

Beste ouders, 

 

De paasvakantie staat voor de deur. Een paasvakantie die dit schooljaar 1 dag 

langer dan normaal zal duren. Maandag 18 april is namelijk ook een vrije dag, 

het is dan paasmaandag. Wij starten dus terug op een dinsdag en nu de 

coronamaatregelen versoepeld zijn, zijn er ook enkele aanpassingen, waarover 

hieronder meer.  

Aanpassingen 

• Stationsstraat : Vanaf 19 april mogen de jongste kleuters (uit klas juf 

Kristel) vanaf 8u20 naar de klas gebracht worden. De andere kleuters 

gaan dan ook via de hoofdingang naar de kleuterspeelplaats. De ouders 

begeleiden  desgewenst hun kleuter mee naar de kleuterspeelplaats. 

Ouders die hun kleuter mee naar binnen begeleiden, gebruiken best niet 

de Kiss & ride -zone, om verkeersopstopping te vermijden. Zij maken 

gebruik van een parking in de buurt van onze school of parkeren hun fiets 

voor de school. Het afhalen van de kleuters blijft op eenzelfde manier 

verlopen.  

• Beunt: Vanaf 19 april is de ochtendopvang door de juffen tussen 8u00 en 

8u15 in de klas. Daarna gaan ze naar de speelplaats. Opvang voor 8 uur 

blijft zoals voorheen in samenwerking met het IBO. De ouders mogen de 

kleuters van 15u35 tot  16u00 afhalen in de klassen. De naschoolse 

opvang blijft ook hetzelfde. 

• Mijltje: Hier zijn er geen aanpassingen en blijft alles zoals het nu loopt. 

 

Buitenspeeldag 
Op woensdag 20 april organiseert de gemeente een buitenspeeldag. In het 

Mijltje zal de ouderraad “Ouders in Actie” een activiteit voorzien. De 

buitenspeeldag gaat door tussen 13u00 en 17u00 en zal doorgaan in de 

Pollepel.  

 

Schoolfeesten 
Ook al zijn onze feesten pas in mei…. We kijken er nu al naar uit om samen met 

jullie een schoolfeest te organiseren in elke vestiging. Toegegeven, ook onze 

financiële directeur kijkt ernaar uit..        

• Op 7 mei 2022 om 11u00 start het schoolfeest in de Stationsstraat met 

een kleuteroptreden voor ouders. We brengen het stuk dat we ook voor 

onze grootouders brachten. Daarna is het barbecue-time waarna de 

namiddag prettig wordt verdergezet met het optreden van de lagere 

school en tal van leuke activiteiten voor groot en klein. Jullie ontvangen 
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hierover een bundel met tal van oproepen en de mogelijkheid om in te 

schrijven voor de barbecue. 

• Op 14 mei 2022 is het feest in de Beunt. Zowel een kleuteroptreden, 

vele leuke activiteiten als ook een heerlijke barbecue zullen ervoor zorgen 

dat het weer een samenzijn is als in de beste dagen. Ook hierover zullen 

jullie tijdig geïnformeerd worden en zullen jullie je kunnen inschrijven voor 

de barbecue.  

• Het schoolfeest in “Het Mijltje” op 21 mei 2022 staat in het teken van 

circus. Naast een spetterend circusoptreden zijn er tal van leuke 

activiteiten. Ook in “Het Mijltje” zal de barbecue niet ontbreken. Info volgt.  

 

Belangrijke data 
 

 

Tot en met 18 april: Paasvakantie 

ma 18 april:  Paasmaandag  

Wo 20 april:  Buitenspeeldag 

Ma 2 mei Mama-dag in de Beunt 

Za 7 mei: Schoolfeest Stationsstraat 

Za 14 mei: Schoolfeest Beunt 

Za.  21 mei: Schoolfeest Mijltje 

 

 
 


