Beste ouders,
We kenden de afgelopen weken / maanden een zeer drukke periode op
school. Organiseren en reorganiseren … week na week… Maar ons klein
schooltje VBS “De Kleine Ster” Mesen overleefde prima deze 1ste trimester !
De kerstvakantie start vanavond, een weekje vroeger dan officieel gepland.
Corona / covid 19 moest echter zijn zegje zeggen in het debat !!! Onze school
werd slechts heel minimum ‘gepest’ !! Dikke merci aan alle kinderen,
personeelsleden en vooral jullie als ouders / grootouders om de nodige
maatregelen strikt op te volgen !!!!
Ondertussen ook dank aan het gehele schoolteam voor de gezellige kerstsfeer
in en rond de school (verlichting, versierde kerstbomen, kerstzingen binnen en
buiten de schoolmuren,…) !
Dikke merci vanwege ons oudercomité “Hand in Hand” omwille van de
succesvolle KOEKEN- en PRALINEverkoop, waarbij 1200 dozen werden
verkocht ten voordele van onze leerlingen !
Vandaag gingen de lagere kinderen aan deur kerstliedjes zingen … in Mesen !
Fijne feestdagen aan alle Mesenaars maar ook daarbuiten natuurlijk !!
Wegens afwezigheid om geneeskundige redenen van admi mevrouw Liesbet
worden de facturen van de maand november én december (enkel opvang !!) u
pas doorgestuurd begin januari 2022.
Op 22 december worden door de Vlaamse regering nieuwe Onderwijsmaatregelen aangekondigd betreffende COVID. De week van 3 januari 20222
ontvangt u hieromtrent een instructiebrief (opvang, warm eten, …) !! De school
investeerde ondertussen (verplicht) in een 10-tal CO2-meters extra (ruim 115
euro per stuk) en een pakket zelftesters.
Op maandag 10 januari 2022 mogen we terug 3 nieuwe peuters verwelkomen
!! Nieuwe inschrijfdatum voor 2,5 jarigen is daarna tegen 1 februari 2022 !
Eind januari 2022 planden we een Grootoudersfeest voor onze kleuterafdeling.
Dit wordt afwachten !! Het schoolfeest blijft nog steeds op zaterdag 14 mei
geprogrammeerd in CC ’t Oud Schooltje !! (Maandag 16 mei is een lokale
vakantiedag !!!)
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FIJNE en toch PRETTIGE FEESTDAGEN
en een VOORSPOEDIG 2022 gewenst !!
personeel, schoolbestuur en directie !!

Om te kleuren …
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