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nieuwsflash 18 december

Graag willen wij iedereen een spetterend 2021 toewensen.
Wij hopen dat al jullie dromen en wensen mogen uitkomen!
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Start koekenverkoop ten voordele van onze muzotheek

Viering jarigen

Aanpassingen in verband met de coronamaatregelen
-

-

-

De huidige maatregelen blijven gelden tot de krokusvakantie, dan zal dit
herbekeken worden. Dit wil zeggen dat tot dan alle uitstappen, zwemmen, bib, …
geannuleerd blijven.
Reizen naar het buitenland is afgeraden. Reizigers die terugkeren uit een rode
zone worden beschouwd als een hoogrisicocontact. Ze moeten zich onmiddellijk na
hun terugkeer uit een rode zone laten testen.
7 dagen na hun aankomst moeten ze een tweede test ondergaan. In afwachting van
een negatief testresultaat van de tweede test gaan ze in quarantaine. Pas na een
negatief resultaat van de tweede test stopt de quarantaine.
Tijdens deze verplichte quarantaineperiode vragen we deze leerlingen thuis te
houden, het zou een gezondheidsrisico zijn om deze leerlingen naar school te laten
komen.
Wij rekenen daarom wel op uw eerlijkheid en verantwoordelijkheid!
Voor meer info: zie ook deze hyperlink
veel gestelde vragen van ouders én leerlingen.

Koekenverkoop
In bijlage de flyer voor de koekenverkoop.
Deze start op 4 januari en sluit af op 15 januari.
De opbrengst van deze verkoop zal volledig besteed worden aan de aankoop
van muzisch materiaal: digitale fototoestellen, muziekinstrumenten,
knutselmateriaal, boetseerhulpmiddelen, ...
Alle kinderen kunnen van deze materialen dan gebruik maken tijdens de
muzische lessen in de klassen, zodat iedereen mee profiteert van de
opbrengst van deze verkoop.
Omwille van de coronamaatregelen willen wij iedereen oproepen om zoveel
mogelijk digitaal te bestellen en te betalen. Dit is veiliger voor iedereen.
Let wel op het rekeningnummer is niet het rekeningnummer van De Vriendenkring!
Dank je wel alvast! De centjes zullen zeer nuttig besteed worden. Wij beloven jullie foto’s
te bezorgen van wat we hebben aangekocht.
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