
 
 
 

Beste ouders, allerbeste kinderen, 
  
Nieuwe veiligheidsmaatregelen 
De ministers hebben gisteren beslist dat we een klas niet meer moeten 
sluiten wanneer vier leerlingen besmet zijn. Verder mogen leerlingen 
van het basisonderwijs ook naar school komen als ze hoogrisicocontact 
hebben gehad in het gezin. Dat wil zeggen dat je niet meer moet 
thuisblijven wanneer mama, papa, broer of zus positief testen. Let wel 
op: je mag niet naar school komen als je ziektesymptomen hebt of 
wanneer je positief bent. Het is dus aangeraden om regelmatig een 
zelftest uit te voeren wanneer er thuis iemand positief is.  
  
Aanmelden en inschrijven 
Even ter herinnering: Momenteel kan je broers en zussen van het 
geboortejaar 2020 inschrijven. Deze periode loopt tot 28 januari 2022 

en is dus bijna afgelopen. Laat deze periode NIET voorbij gaan! Anders 
kan je pas inschrijven vanaf 19 april.  

Nieuwe kleuters kunnen aangemeld worden vanaf 7 maart. Tegen dan 
vind je een link op www.naarschoolinLier.be. 

 
Aperobox 

Ook de bestelperiode voor de aperobox loopt bijna af. Wens je nog 
een pakket lekkers, laat het dan uiterlijk dit weekend weten via de link 
op de website. 

Oudercontacten 

Oudercontacten in de kleuterschool plannen we op 8 en 14 maart.  Die 
datum kan je al noteren.  

De oudercontacten voor de lagere school hadden we gepland op 7 
februari maar we gaan dit nog een beetje uitstellen zodat we jullie live 
kunnen ontvangen. We houden jullie op de hoogte.  

 

Pedagogische studiedag 
Maandag 14 februari zal de school gesloten blijven. Die dag is een 
pedagogische studiedag voor juffen en meesters. 
 
 
Facultatieve vrije dag  
Ook maandag 31 januari is er geen les. Dat is een facultatieve vrije dag. 
 
Maandag 31 januari  Vrijaf 
Donderdag 3 februari Rapporten 
Vrijdag 4 februari Zwemmen schapen, 1, 2, 4 
Dinsdag 8 februari Infomoment “De stap naar het 

secundair“ CC De Mol 
Donderdag 10 februari Schoolraad 
Vrijdag 11 februari Zwemmen schapen, 5, 6, 3 
Maandag 14 februari Vrijaf (studiedag) 
Vrijdag 18 februari Zwemmen schapen, 1, 2, 4 
Woensdag 23 februari Netbal 5 en 6 (onder 

voorbehoud) 
Vrijdag 25 februari Zwemmen schapen, 5, 6, 3 
28 februari t.e.m. 6 maart Vrijaf (Krokusvakantie) 

 


