
 
 

 
Mariakerke, 23 augustus ’21 
 
 

Betreft: infoavond en start nieuw schooljaar 
 
 
Beste ouder 
 
Hopelijk heeft iedereen kunnen genieten van een deugddoende vakantie en zijn de  batterijen opgeladen om te starten 
aan een nieuw schooljaar vol uitdagingen.  
 
Infoavond 26 augustus 
 

Zoals aangekondigd in de ‘mededeling einde schooljaar’ staat onze infoavond ingepland op donderdag 26 augustus.  
In het kader van de huidige COVID-regelgeving zijn we echter verplicht een aantal aanpassingen door te voeren.  
Deze maatregelen zijn genomen in functie van het beperken van het aantal aanwezigen. 
 

o Hoe laat?  
o 18u: voor de nieuwe kleuters/leerlingen  
o 19u: voor alle andere ouders  

o Wie? 
o 1 ouder per gezin en per klas 
o geen kinderen  

o Waar?  
o het infomoment gaat door in de klas van je kind         

o Hoe? 
o ontsmetten van de handen bij het betreden van het schoolgebouw/klaslokaal 
o dragen van een mondmasker is verplicht 
o afstanden respecteren 

 
o Wat indien je niet aanwezig kan zijn? 

o we zorgen ervoor dat je een neerslag krijgt van alle verstrekte informatie: 
- de klastitularis zorgt voor uitgeschreven info rond de werking van de klas 
- raadpleeg vanaf 25.08 onze vernieuwde website met: 

                                         * algemene info: het ‘schoolreglement 21 - 22’  
                                         * praktische info: de brochure ‘schooleigen info 21 - 22’ (schooluren, afhaalmomenten, opvang,  
                                           maaltijden,…) 

 
Woensdag 1 september : eerste schooldag 
 

o er is voorschools opvang vanaf 7u en naschools tot 18u 
o de schoolbus rijdt 
o vanaf donderdag 2 september worden warme maaltijden aangeboden 

 
Donderdag 16 september : brainstorm activiteiten samen met ouders 
 

o het afgelopen schooljaar is het inrichten van activiteiten, omwille van Covid, zeer beperkt gebleven 
o dit schooljaar pikken we de draad vol enthousiasme weer op om samen leuke activiteiten te kunnen 

laten doorgaan 
o nieuwe ideeën en initiatieven zijn steeds welkom 
o we doen een warme oproep aan alle geïnteresseerde en gemotiveerde ouders 

 
Afwezigheid van directeur Miguel Plets 
Miguel Plets zal tot aan de kerstvakantie afwezig zijn om persoonlijke redenen.  
Nathalie Claeys zal halftijds een beleidsfunctie op zich nemen om de directie te ondersteunen. 
Contact opnemen kan via onderstaande mailadressen: 
martine.waeytens@dewijzeeik.be  of martine.waeytens@scholengroep.gent 
nathalie.claeys@dewijzeeik.be 
 
 

Wij wensen iedereen een prettige en ontspannen start van het schooljaar.  
 
Directeur          Het schoolteam  
Martine Waeytens, Miguel Plets          
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