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1. Niet vergeten!
- Kijk regelmatig op de website van onze school voor nieuwe foto’s .
- Woensdag, 28 april : fruitdag!
- Zwemmen voor de leerlingen van het 1ste leerjaar A op maandag, 26 april. Vergeet jullie zwemgerief
niet! De bus vertrekt stipt om 13u.00 in de school.

Pedagogische studiedag op vrijdag, 30 april! Vrijaf voor de leerlingen.
Er is geen opvang in de school!
2. Fietsdriedaagse 6de leerjaar.
Naar aanleiding van de nieuwe coronamaatregelen mogen wij als school nog steeds geen meerdaagse
uitstappen doen en dit al zeker tot en met 16 mei 2021. Daarom zijn wij genoodzaakt om de driedaagse voor
het 6de leerjaar voor het tweede jaar op rij te annuleren. Voor de zeeklassen van het 5de leerjaar in juni
wachten we nog even af. Als de coronacijfers het toelaten en het overlegcomité geeft toestemming dan kan
deze uitstap misschien nog doorgaan. Er zijn ook nog geen schoolreizen gereserveerd. We wachten af wat de
toekomst brengt…
Voor de leerlingen van het 6de leerjaar die al een eerste voorschot aangerekend kregen voor deze uitstap
wordt er een creditnota opgemaakt en zal het voorschot worden terugbetaald.
3.Leuke attentie:
Drie leerlingen van 5A (Amélie H., Jules en Silke) maakten op eigen initiatief een leuk krantje: ’t
Pleziergazetje’ bedoeld voor alle bewoners van WZC Sint-Maria te Brecht. Dit krantje vulden ze met leuke
weetjes en raadsels. Met hun drieën bezorgden ze ter plaatse, uiteraard “coronaproof”, voor iedere bewoner
een exemplaar. De bewoners beleefden er zichtbaar deugd aan. Proficiat voor dit leuke initiatief.
Foto’s: zie website: sintmariabrecht.be/gebeurtenissen

4. Verloren voorwerpen.
In de inkomhal staan 2 dozen vol met verloren voorwerpen. Kom gerust een kijkje nemen als je iets kwijt
bent. Kleding, sjaals, handschoenen,… brengen we naar de kledingbox op parking voetbal. De rest moeten we
helaas weggooien. Omdat de school onverwacht dan toch moest sluiten hebben we alles nog even laten liggen
om jullie de kans nog te geven om even te komen kijken. Einde volgende week ruimen we wel alles op!

5. Lege batterijen
De afgelopen tijd hebben jullie samen met de leerkrachten dubbel zoveel moeite gedaan om de schooltijd van
jullie kinderen veilig en vlot te laten verlopen.
Bebat wil onze school bedanken en organiseert van maandag 19 april 2021 tot en met 14 mei 2021 een
Dubbele Puntenactie. Dat hebben jullie dubbel en dik verdiend!
Gedurende 4 weken krijgt onze school dus niet 1 maar 2 punten per
ingezamelde kilo gebruikte batterijen. Dat is dé ideale gelegenheid om het
puntensaldo van onze school een extra boost te geven. Help ons te sparen voor
allerlei toffe spullen (didactisch materiaal, sport- en spelmateriaal,…) en
breng je gebruikte batterijen in die periode zeker binnen.
Opgelet! Enkel huis-tuin-en-keukenbatterijen zijn toegelaten voor de
inzameling op school. Industriële en professionele batterijen tellen niet mee
voor de actie. Niet zeker of je een bepaalde batterij mag meegeven? Vraag
het even na bij de school of kijk op de affiche die boven de inzamelunit
(groene ton in de inkomhal) van Bebat hangt.
Tot hiertoe (vanaf het begin van de inzameling) heeft deze actie onze school
al € 500 opgeleverd!
Een prettig weekend!
Het schoolteam.

