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Samen op weg! 

 

Beste ouders 

 

Deze brief houdt enkele belangrijke mededelingen in die belangrijk zijn voor het verdere 

verloop aangaande onze werkwijze op school. 

 

 

Donderdag 30 april is een facultatieve verlofdag. 

Voor de noodopvang van die dag kan je je aanmelden bij De Leeuwtjes. 

Vrijdag 1 mei is een wettelijke feestdag.  

 

Vanaf 4 mei gelden dus dezelfde maatregelen wat noodopvang betreft. 

De brief met meer info hierover werd gisteren op Gimme gepost. 
 

Vanaf maandag 04/05 tot vrijdag 09/05 wordt er een nieuw afhaalmoment van 

boeken georganiseerd enkel voor die leerjaren waar dit noodzakelijk is. 

De klasleerkracht geeft een seintje via Gimme of dit voor zijn/haar klas noodzakelijk is. 

Niet elk leerjaar start immers op hetzelfde ogenblik in een nieuw blok/boek. 

→ Wacht dus eerst op een bericht hierover van je eigen klasleerkracht. 

 

Als je hierover een mail ontvangen hebt van de klasleerkracht, blijft de regeling van 

voordien blijft dan van kracht: 

 

- Ouders spreken uur vooraf met de klasleerkracht af via mail met daarin datum 

+ voorstel afhaal moment 

De mailadressen vind je op onze website terug: www.gvbszoutleeuw.be 

 

- Die dag zal afhankelijk van de weersomstandigheden de boeken per pakket per 

klas op de parking liggen ofwel mits regenweer per pakket per klas in de 

nieuwe refter van de kleuterschool liggen. 

 

→ Als de pakketten binnen af te halen zijn, vragen wij met aandrang om beurtelings 

de refter te betreden en buiten te blijven wachten. 

 

 

Als je vragen hebt over een bepaald onderwerp, mag je de klasleerkracht een mailtje 

sturen. 

De mailadressen vind je op onze website terug: www.gvbszoutleeuw.be 

Laat eventueel een telefoonnummer achter zodat ze contact kunnen opnemen indien 

nodig. 

Zij zullen je zeker binnen de 2 dagen antwoorden zodat je verder op weg kunt. 

 

 

Met vriendelijke groet 

 

Het schoolteam 

Katholiek Basisonderwijs van KORZO 
ON: 0410.414.621. 
Vrije Gesubsidieerde Basisschool “Sint-Leonardus” 
Stationsstraat 16 3440 Zoutleeuw   
 www.gvbszoutleeuw.be 
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