
Dag allemaal,

De voorbije weken 
hebben jullie me 
vaak op school 
gezien. Het is mijn 
taak om alles veilig 
te helpen verlopen. 
Het coronavirus 
heeft het gewone 
schoolleven over-
hoop gehaald. Samen 
met schoolhoofden 
Indra en Esther zijn 
de aanpassingen heel 
vlot verlopen. De 
kleine miertjes passen 
zich wonderwel aan 
de nieuwe situatie 
aan. Binnen hun 
veilige klasbubbels 
herontdekken ze de 
pleinspelen die ik als 
kind zo leuk vond. 
Ik voel me bij jullie 
heel welkom. Samen 
hebben we straf werk 
geleverd. 

Veel liefs,

Hélène Jacquelotte, 
veiligheidscoördinator
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Werkmieren

Door de coronacrisis hebben de verbouwingswerken drie weken 
stilgelegen. Onze werkmieren doen er alles aan om de achterstand 
in te halen. Gelukkig zijn ze daar heel goed in. De ruwbouw van de 
kleutermieren op het gelijkvloers begint vorm te krijgen en de klas-
sen op de eerste verdieping zijn bijna afgewerkt. Wij kijken uit naar 
onze verhuis eind december.

OPENING STRAF!
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Grote mieren
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20
20

DECEMBER
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Het is niet gebruikelijk de kerstvakantie met een dag te verlengen. We hebben al onze leerkrachten nodig om de grote verhuis makkelijker te maken. 

PanDemier

Onze miertjes hebben ook geleden 
onder de coronatijd. Speciaal voor 
hen bedacht vorm-
geefster Anja Vanhees
een passend beeld. 

Bedankt, Anja!

s a m e n  s t e r k

START
Start gemengde 
leeftijdsgroepen 
in het kleuter-
onderwijs

GEMENGDE 
LEEFTIJDSGROEPEN
GEMENGDE 
LEEFTIJDSGROEPEN

Sportmier

MEI
Onze geplande Straffe Dag 

gaat volgend jaar in mei 2021 

door. Uitstel is geen afstel! De 

prachtige kunstwerken en de 

mooie ideeën omtrent ons 

kunstenaarsfestival krijgen hun 

plaats in en rond ons nieuwe 

nest op be-MINE. 

De lange periode 
van lockdown 
bood tijd om na te 
denken over onze 
toekomst. 

Een nieuw begin, 
een nieuw gebouw 
een nieuw logo. 

Benieuwd naar  
het ontwerp van 
onze nieuwe 
outfit voor de 
gymlessen? 
Ze zullen er 
ongeveer zo 
uitzien. 
Mooi, niet?

Twee scholen worden eindelijk één grote school. Voor de 
verhuis rekenen we op de helpende handen en straffe 
spieren van vele ouders. In het begin van volgend 
schooljaar kloppen we aan om hulp. We kijken ernaar 
uit om op 1 september terug normaal te starten. 

Maar eerst wensen we jullie allemaal een deugd-
doende vakantie toe. Geniet van de zomer, de 
vrije tijd en van elkaar. Houd het gezond!
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