Beerzel, 22 juni 2020
Beste ouder(s),

Het einde van het schooljaar nadert.
Wij hadden nog graag een moment van oudercontact georganiseerd. Helaas kan dat
nog niet volgens de normale gang van zaken.
Dit schooljaar organiseren wij een alternatieve wijze van oudercontact.
U zal tijdens de volgende dagen (tussen 23/06/20 – 26/06/20) gecontacteerd worden
door uw klastitularis. Dit kan per mail of per telefoon zijn.
Er zal u gevraagd worden op welke wijze u het gemakkelijkst kan deelnemen aan een
oudercontact: per telefoon of via een online videogesprek. Jullie maken onderling
hierover verdere afspraken, zodat er een fijn moment van afronding kan ontstaan.
Even ter herinnering:
-maandag 29/06/20: laatste lesdag voor de kinderen van L1 + L3 + L5, zij krijgen hun
rapport & een zomergadget overhandigd, schooleinde = 15u55.
-dinsdag 30/06/20: laatste halve lesdag voor kleuters + L2 + L4 + L6, zij krijgen hun
rapport & een zomergadget overhandigd, schooleinde = 11u50.
Hopelijk kan daarna iedereen genieten van een gezellige en gezonde zomervakantie.
Op donderdag 27/08/20 voorzien wij onze ‘avondwelkom’ (tussen 17u00 – 19u00) om
de heropstart van onze school opnieuw in te leiden. Wees van harte welkom ! Noteer
dit alvast in je agenda  .

P.S.: Tegen 1 september is onze school/de gemeente Putte op zoek naar 1 of meer
vrijwilligers om als gemachtigd opzichter het zebrapad voor de school te begeleiden.
Er zal een vormingsmoment o.l.v. de politie ingericht worden zodat alles veilig kan
verlopen. Heeft u interesse en kan u zich op vaste momenten hiertoe engageren, dan
mag u contact opnemen met mij om verder af te spreken (015/76 71 21 of
directie@bs-drjozefweyns.be).
De momenten zijn: -maandag, dinsdag, donderdag: 8u30 (of 8u45) tot 9u05 en/of
15u50 tot 16u15. -woensdag: 8u30 (of 8u45) tot 9u05 en/of 11u45 tot 12u10.
-vrijdag: 8u30 (of 8u45) tot 9u05 en/of 15u00 tot 15u25.

Vriendelijke groeten,
Cynthia, directie
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