MAANDKALENDER: DECEMBER 2020
MERKSEM
di.

01.12: Wafels mee naar huis!

woe.

02.12: MST voor 1A op school

do.

03.12: Sint op bezoek in Merksem

woe.

09.12: Digitale pedagogische studiedag, geen school voor de leerlingen!

za.

19.12: Begin van de kerstvakantie tot en met 03 januari 2021

Merksem, 30 november 2020
Beste ouders,
Ondertussen zijn wij aangekomen in de laatste maand van het eerste trimester. De
digitale of telefonische oudercontacten zijn volop aan de gang of misschien al achter de
rug. Wij hopen dat u ondanks de omstandigheden toch een goed gesprek mag ervaren
over het functioneren van uw kind in de klas en op school.
Ook de komende kerstperiode zal wat anders verlopen dan dat wij gewend zijn maar in
naam van alle personeelsleden, willen wij nu reeds iedereen een vredevolle kersttijd, een
vrolijk kerstfeest en een zorgeloos 2021 toe wensen!

1) Rapporten
Het leer- en leefrapport van 18 december 2020 wordt verschoven naar 22 januari
2021. Door de noodgedwongen verlenging van de herfstvakantie vinden wij de
periode te kort om in december terug een rapport op te stellen.
Wij vinden het namelijk belangrijk om voldoende tijd te voorzien voor remediëring
en aanbieden van nieuwe leerstof alvorens terug te evalueren.
2) Wafelverkoop
Wij willen langs deze weg iedereen danken die zich heeft ingezet tijdens onze
voorbije wafelverkoop. Deze verkoop bracht een mooie winst op van 2 000 euro.
Hiervoor zullen zoals beloofd dit schooljaar alle leerlingen beloond worden met een
extraatje. Dit geld zal ook gebruikt worden om in de toekomst onze speelplaats aan
te pakken en van extra spelmogelijkheden te voorzien.

3) Inschrijvingen 2021-2022
Tussen 14 en 29 januari, starten we met de inschrijvingen van broertjes of zusjes
van onze huidige leerlingen.
Net als vorig jaar moet dit, opnieuw via de computer gebeuren:
www.meldjeaanbasis.antwerpen.be
Voor alle andere kinderen moet u via dezelfde website inschrijven tussen 25
februari en 23 maart 2021.
Mocht het voor u niet helemaal duidelijk zijn, kunt informatie krijgen via het
algemene secretariaat van onze school 03/6470503.
4) Fluoactie
Denken jullie ook nog mee aan de verkeersveiligheid van onze kinderen? Graag
fluo laten aandoen en in de buurt van de school alle regels en afspraken in het
verkeer strikt naleven a.u.b. !
Wij vragen hierbij nog eens extra aandacht om als voetganger in de Broeder
Frederikstraat het voetpad te gebruiken! Laten wij samen het goede voorbeeld
geven! Hartelijk dank voor uw medewerking!

Vriendelijke groeten,
Rob Van den Bergh, administratief-logistiek directeur
Esther Van den Hout, pedagogisch directeur

