
                                                                                              Vrijdag 27 maart 2020 

 

Corona update : Bosklassen vijfde en zesde leerjaar 

 

 
Beste ouders 

Beste leerlingen van 5de en 6de leerjaar 

 

Het coronavirus heeft ons ondertussen allen doen beseffen dat we onze activiteiten voor het derde 

trimester van dit schooljaar helemaal anders zullen moeten organiseren. 

 

Jammer genoeg zullen de bosklassen naar de Lork in Kemmel de week na de paasvakantie NIET kunnen 

doorgaan. Mogelijks zijn we met zijn allen nog niet eens terug op school tegen die tijd? 

Toch denken we alvast vooruit en blijven we niet bij de pakken zitten. 

 

CONCREET BETEKENT DIT: 

 

Voor 6L: een verschuiving naar een latere datum dit schooljaar was jammer genoeg NIET meer mogelijk. 

Om boekhoudkundige redenen laten we de betaling van de laatste schijf van €40 in maart nog doorgaan 

( voor wie daarvoor gekozen had natuurlijk ). Wij zullen dus het bedrag van €160 integraal terugstorten 

in de maand april! 

Meester Kristof zal samen met jullie op zoek gaan naar de meest geschikte manier om jullie 6de leerjaar 

SAMEN STERK af te ronden en in de laatste dagen van jullie zesde zal er zeker nog tijd zijn om 

ontspanning en afscheid in te bouwen. 

 

Voor 5L: voor jullie voorzien we een verschuiving van de bosklas naar de derde week van september 

2020 dus van dinsdag 22/09 tot en met vrijdag 25/09! Jullie gaan dan weliswaar enkel met jullie klas naar De 

Lork.  Concreet stellen we voor dat het reeds betaalde bedrag bij ons blijft  ( laatste schijf van €40  gaat ook nog 

door in maart! ) zo moet er begin volgend schooljaar NIETS meer financieel geregeld worden.  Aarzel niet om 

persoonlijk contact op te nemen met de school mocht dit niet mogelijk zijn ( verhuis, andere school, … ). 

 

We vinden het bijzonder jammer dat onze bosklasplannen doorkruist worden, maar we zullen onze lestijd in het 

derde trimester voor 100% inzetten om ALLE kinderen van de nodige leerbegeleiding te voorzien!  

 

Warme groeten van 

Juf Gonda 

en team bosklas 

Juf Tini – Juf Fien – Meester Kristof – Juf Miranda – Juf Jozefien 


