MAANDKALENDER: SEPTEMBER 2020
MERKSEM Denk eraan…. Woensdag FRUITdag op school !
Di.
Do.
MA.
Do.
Do.
Wo.
Do.
Ma.

01.09:
03.09:
07.09:
10.09:
17.09:
23.09:
24.09:
28.09:

Start van het nieuwe schooljaar
Digitaal oudercontact voor alle kleuterklassen (brief volgt)
Digitaal oudercontact voor 1ABC, 2AB en 3AB (brief volgt)
Digitaal oudercontact voor 4A, 5AB en 6AB (brief volgt)
Zwemmen voor 4A en 6A
Schoolfotograaf op bezoek
Zwemmen voor 2AB, 4B en 6B
Facultatieve vrije dag – GEEN school

SCHOTEN Denk eraan…. Woensdag FRUITdag op school !
Di.
Do.
Ma.
Di.
Za.
Ma.

01.09:
03.09:
07.09:
08.09:
12.09:
14.09:

Ma.
Di.

21.09:
22.09:

Wo.
Do.
Ma.
Wo.

23.09:
24.09:
28.09:
30.09:

Start van het nieuwe schooljaar
Digitaal oudercontact voor alle klassen Marialei (brief volgt)
Zwemmen voor 6DE met fiets (brief volgt)
Digitaal oudercontact voor alle klassen AvD (brief volgt)
Eerste communie Deuzeld
Zwemmen voor 6DE met fiets
Vergadering oudercomité om 20 u. refter AvD
Zwemmen voor 6DE met fiets
Herfstwandeling voor 6DE (brief volgt)
Boer voor 1 dag voor 5D (brief volgt)
Herfstwandeling voor 5DE (brief volgt)
Schoolfotograaf op bezoek
Facultatieve vrije dag – GEEN school
Workshop ‘Vluchtpost’ voor 5DE

Di.

01.10:

LABO voor 3DE / 5DE

Merksem – Schoten, 1 september 2020
Beste ouders,
Van harte welkom in de Sint-Eduardus Basisschool.
Wij wensen iedereen alvast een super schooljaar toe! Leerkrachten en directie zijn dan ook
zeer blij dat we alle kinderen terug op onze school mogen ontvangen! Hierbij uiteraard
rekening houdend met de geldende veiligheidsmaatregelen.
Niet alleen in ons leerkrachtenteam zijn er een aantal nieuwe gezichten maar ook onze
directie werd gewijzigd. Dhr. Bellens Piet geniet van zijn welverdiend pensioen en wordt
vervangen door dhr. Rob Van den Bergh, administratief-logistiek directeur en vormt samen
met mevr. Esther Van den Hout, pedagogisch directeur, het directieteam.
Op onze briefwisselingen zal u ook steeds ons LOKS figuurtje te zien krijgen. LOKS is de
mascotte van onze school en staat voor de visie die wij met onze school willen nastreven.
Levenslang leren, Ontwikkelingsgericht groeien, Kansen geven, Samen leven!
LOKS is onze leidraad, hij is ons kompas om uw kind op Sint-Eduardus te laten groeien!
Vandaag krijgen alle kinderen de eerste maandkalender van dit schooljaar mee naar huis.
Vanaf volgende maand krijgt enkel het oudste kind van het gezin deze brief. Gelieve deze
brieven goed te lezen! Deze brieven zullen ook steeds verspreid worden langs onze
digitale kanalen.
Tijdens de eerste weken staan er voor alle klassen oudercontacten gepland. Omwille van
de coronamaatregelen kunnen wij deze niet fysiek laten doorgaan. Onze leerkrachten
zullen daarom hun info via digitale weg aan u bezorgen. Via een briefje wordt u hierover
nog geïnformeerd.
Ook voor het zwemmen moeten wij ons aan heel wat regels houden. Hierbij gaan wij
vooral praktisch moeten ondervinden wat haalbaar is en wat niet. Daarom starten we het
zwemmen beperkt op.
Merksem: voorlopig start 4AB en 6AB, daarna ook 2AB
Schoten: voorlopig start alleen 6DE, zij zullen zich verplaatsen met de fiets.
En tot slot nog iets over de voor- en nabewaking in Schoten.
Daar de bouwwerken op campus Marialei jammer genoeg nog niet klaar zijn, gaan we net
zoals vorig schooljaar de voor- en de nabewaking moeten opsplitsen.
Voorbewaking:
Kinderen van de AvD worden vanaf 7.30 uur op deze campus opgevangen.
Kinderen van de Marialei ook vanaf 7.30 uur in het parochiecentrum.
Nabewaking van KIOS:
Kinderen van 3456DE in de refter op AvD.
Te bereiken op het nummer: 0488.77.68.17
Kleuters en kinderen van 12DE in de gymzaal Marialei.
Te bereiken op het nummer: 0470.69.34.00
Vriendelijke groeten,
R. Van den Bergh, administratief-logistiek directeur
E. Van den Hout, pedagogisch directeur

