
NIEUWSBRIEF 

4 september 2020  
 
Maandag 7 september 2020 

• L5: Infoavond 
 

Dinsdag 8 september 2020 

• LS: Alle kinderen gaan deze namiddag voor de eerste keer zwemmen.  
L1, L2 en L3 vertrekken om 13u10. L4, L5 en L6 om 13u50.   
Let op: een aansluitende zwembroek voor de jongens is verplicht! 
Vergeet je badmuts niet mee te nemen. Kinderen die er nog geen 
hebben, kunnen deze in het zwembad krijgen.  Deze kost €1 en wordt aangerekend 
op de schoolfactuur.  Neem 2 handdoeken mee: een kleine om op te gaan staan en 
een grotere om jezelf mee af te drogen.  
Alle verdere info over het zwemmen kan je lezen op de nieuwsbrief van Sportoase. 

 
Woensdag 9 september 2020 

• Instappertjes + L2+L4: Infoavond 
 
Donderdag 10 september 2020 

• L6: Infoavond  
 
Vrijdag 11 september 2020 
 
Mededelingen:  

- Onze “spiksplinternieuwe” website is online. Ga zeker eens een kijkje nemen op: 
https://www.hoogstraten.be/de-wijsneus  

- Door de Coronamaatregelen is er beslist dat er dit schooljaar tijdens de wintermaanden geen 
soep zal aangeboden worden. 

- Elk kind brengt een busje/flesje mee naar school om te drinken. Hier mag enkel plat water 
in zitten. Voor ‘s middags brengen we enkel een lunchpakket mee en drinken hierbij: plat 
water, bruiswater of melk. Dit krijgen de kinderen op school.  We nemen geen soep, noodles, 
…. of dergelijke mee.  

- Zwemgeld: door het Coronavirus zijn er in de lagere school vorig schooljaar een aantal 
zwembeurten weggevallen. De teveel betaalde beurten (6) worden op de eerste 
schoolrekening verrekend met de te betalen beurten (7).  Dit komt erop neer dat er voor dit 
schooljaar 1 zwembeurt aangerekend zal worden.  Dit geldt niet voor de kinderen van L1 en 
de nieuwkomers in de lagere school.   

- Tot eind oktober krijgen we weer dubbele punten bij het inleveren van gebruikte batterijen.  
- Gemelde opvang:  

*) vanaf volgende week rekenen we boetes aan voor niet-tijdige af- en/of aanmeldingen. 
*) ouders mogen hun kinderen ’s avonds wel op de speelplaats afhalen, altijd langs de witte 
poort naast de apotheker.  Respecteer wel voldoende afstand (1,5m) en draag een 
mondmasker.  In het lokaal van de gemelde opvang komen mag niet. 
 

Geboortes: 
Rick Vermeiren geboren op 20/8/20 broertje van Suzanne (K2) en Annabelle (K1) 
 
Bijlage: 

- L4, L5 en L6: brief typelessen 
- Oudsten: flyer maand van de sportclub, danslessen gezinsbond (via ouderplatform) 
- LS: Flyer IKO 

  



 
Max en Minou gaan er samen met de klassen een beestig schooljaar van maken in de Rooimans. 
 

 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


