MAANDKALENDER: MAART 2021
MERKSEM
Ma.
Do.
Do.
Ma.
Do.
Do.
Do.
Vrij.
Za.

01.03: Complimentendag: Ik vind jou een toffe
04.03: Vaccinatie tetanus op school voor 5 AB
Zwemmen voor 1 ABC, 3 AB
11.03: Zwemmen voor 1 ABC, 3 AB
15.03: Pedagogische studiedag, geen school
18.03: Zwemmen voor 1 ABC, 3 AB
25.03: Zwemmen voor 1 ABC, 3 AB
01.04: Zwemmen voor 1 ABC, 3 AB
02.04: Leer- en leefrapport 3
03.04: Start van de paasvakantie tot en met zondag 18.04

Schoten
Ma.
01.03: Zwemmen voor 3 DE
Complimentendag: Jij bent één in een meloen
Do.
04.03: Vaccinatie tetanus op school voor 5 DE
Ma.
08.03: Zwemmen voor 2 DE
Woe. 10.03: Medisch schooltoezicht op school voor 1 E
Do.
11.03: Medisch schooltoezicht op CLB voor 6 D met de fiets
Vrij.
12.03: Nationale pyjamadag Bednet, brief volgt
Ma.
15.03: Pedagogische studiedag, GEEN school
Di.
16.03: Medisch schooltoezicht op CLB voor 6 E met de fiets
Ma.
22.03: Zwemmen voor 2 DE
Digitaal overleg OC om 20.00 uur
Ma.
29.03: Zwemmen voor 2 DE
Vrij.
02.04: Leer- en leefrapport 3
Za.
03.04: Start van de paasvakantie tot en met zondag 18.04
Ma.
19.04: Zwemmen voor 2 DE

In gedachten bij Loes!

Merksem – Schoten, 01 maart2021
Beste ouders en kinderen,
De maand maart start met complimentendag! Wij willen alvast alle kinderen, ouders en
personeel een compliment geven voor de enorme dagelijkse inzet en
doorzetting om door de huidige coronacrisis te komen. Het moet toch wel
gezegd worden dat dankzij de vele inspanningen en flexibiliteit van iedereen
het aantal positieve besmettingen zeer beperkt blijven op onze drie
campussen. Wij begrijpen dat alle maatregelen niet evident zijn maar
stilletjes aan is er beterschap in zicht.
Carnaval
Vorige maand zijn onze leerkrachten ondanks de coronabeperkingen er
toch in geslaagd om op de drie campussen onze kinderen een gezellig
carnavalsfeest te bezorgen. Hierbij danken we natuurlijk ook graag het
Oudercomité van Schoten voor de lekkere traktatie.
Zuidactie 2021
In de maand maart zitten we ook volop in de 40-dagentijd en staan wij stil bij een project
van de Broeders van Liefde. Dit jaar zullen we ons inzetten voor Fuerza, mama!, een
project om de straatarme kinderen van Nicaragua een betere toekomst te geven.
Binnenkort mag u hier nog meer info over verwachten. Sommigen onder jullie zullen het
misschien wel herkennen daar dit project ook vorig schooljaar werd aangekondigd als
Zuidactie maar wegens de lockdown van maart 2020 geannuleerd werd.
Met de kinderen van onze school proberen we elk jaar ook geld in te zamelen door ons
beste beentje voor te zetten op de sponsortocht. Normaal zou deze
plaatsvinden op woensdag 31 maart 2021, maar omwille van de
coronamaatregelen kan dit niet doorgaan op de gekende manier.
Gelukkig heeft de minister van Onderwijs vanaf 15 maart versoepelingen
aangekondigd i.v.m. klasuitstappen waardoor wij wel mogelijke stap
alternatieven kunnen uitwerken en hopen dan ook op deze manier heel
wat centjes bij elkaar te krijgen! Alvast bedankt voor uw ondersteuning!
Oudercontacten
Deze maand stond er ook data gepland voor oudercontacten. Helaas kunnen deze nog
steeds niet live op school doorgaan. Zoals met de vorige contacten gaan wij ons dan ook
niet vastpinnen op deze data en zal u nog in de loop van de komende dagen
geïnformeerd worden over een digitaal contact.
Pedagogische studiedag
Deze maand is er uitzonderlijk een studiedag op een maandag en dit voor een volledige
dag omdat deze georganiseerd werd in samenwerking met verschillende scholen. Gelieve
hier extra rekening mee te houden.
Vriendelijke groeten,
Rob Van den Bergh, administratief-logistiek directeur
Esther Van den Hout, pedagogisch directeur

