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Gentbrugge, 11 mei 2021 

Beste ouders, 

 

Graag geef ik jullie enkele nieuwsberichten mee voor de komende periode: 

Toneel op school 

Aangezien naar een toneelvoorstelling nog niet mogelijk is, hebben we de kans gegrepen om een 

toneel naar school te halen. Op maandag 17 mei kunnen de kleuters van de 1ste tem de 3de 

kleuterklas genieten van de voorstelling Prinsesje en de beer.  

Een voorstelling met heel veel leuke meezingliedjes en niet al te moeilijke raadseltjes 

voor kleine, lieve prinsesjes en dappere beren vanaf 4 jaar. Zij geven 3 keer een voorstelling zodat we 

de verschillende klassen voldoende kunnen spreiden.  

Voor deze voorstelling zal €3,80 worden aangerekend op de eerstvolgende factuur.  

Tweedaagse L5 en L6 

Meerdaagse uitstappen zijn nog niet toegestaan. Dit zorgt ervoor dat de geplande uitstap voor L5 en 

L6 op 17 en 18 mei niet doorgaat. Wel bekijken we momenteel een alternatief in de maand juni, dan 

is dit wel opnieuw toegestaan.  

Jullie horen hier snel meer over! 

Facultatieve vrije dagen en pedagogische studiedagen 

In de laatste schoolweken liggen ook enkele vrije dagen. Hierbij een kort overzicht: 

12 mei  Facultatieve vrije dag op 12 mei 

13 mei   Hemelvaart 

14 mei   brug dag 

24 mei ’21 Pinksterenmaandag 

25 mei  Facultatieve vrije dag 

26 mei  Facultatieve vrije dag 

2 juni  Pedagogische studiedag 

Schoolfeest = feest op school 

Het voorziene schoolfeest op 5 juni kunnen we niet laten doorgaan zoals andere jaren. Wel willen we 

onze leerlingen een leuke dag aanbieden. Op vrijdag 4 juni organiseren we een schoolfeest op school. 

Het wordt een dag vol leuke muzische activiteiten voor alle kinderen.  
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Die avond organiseren we ook een take away, zo kunnen jullie thuis ook deze leuke dag gezellig 

afsluiten.  Je zal kunnen kiezen uit verschillende gerechten, een dessert en een drankje.  

Vooraf bestellen is noodzakelijk. Voor het afhalen werken we met verschillende tijdssloten.  

Deze take away wordt samen met het oudercomité georganiseerd. Hiervoor zullen jullie een aparte 

brief ontvangen met meer info.  

Wijkbudget = openluchtforum 

Ook fan van een open ontmoetingsplek in het groen? 

Wij* stellen graag ons idee aan je voor. In Gentbrugge voelen wij de nood aan een open forum om 

elkaar ongedwongen te ontmoeten, lezingen bij te wonen, les te -krijgen, te repeteren, 

openluchtcinema bij te wonen, toonmomenten te organiseren  

en nog veel meer.   

Daarom willen wij een open ontmoetingsplek in het groen creëren waar iedereen welkom is. 

Hiervoor hebben we ons oog laten vallen op 2 locaties:  

het Rattendaelebosje en de zandzone achter sporthal Driebeek. 

 

Benieuwd naar hoe we zo’n open forum zien?  

Surf naar www.openforumgentbrugge.be, bekijk onze plannen en geef je mening over ons idee via 

de reageerknop “jouw mening”. Heb je opmerkingen of wil je nog iets kwijt? Neem dan even de tijd 

om ons formulier in te vullen.  

We kijken uit naar jouw feedback! 

 

* = Freinetschool ’t Groen Drieske, GO! Basisschool Gentbrugge, de oudercomités van beide scholen,  

      de Academie voor Muziek, Woord en Dans De Kunstbrug, De bibliotheek (wijkfiliaal Gentbrugge), buurtbewoner en 

verhalenverteller Noël Callebaut 

 

Blijf waakzaam 

Waakzaamheid op school blijft uiteraard heel belangrijk. Naast alle basismaatregelen is het cruciaal 

dat kinderen die zich ziek voelen (ook met milde verkoudheids- of griepsymptomen), thuisblijven en 

zich meteen laten testen. Wordt iemand uit het gezin getest, hou uw kind dan uit voorzorg al thuis.  

Enkel zo kunnen we kort op de bal spelen. Wij rekenen dan ook op jullie medewerking.  

 

Vriendelijke groeten 

Delphine Standaert 
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