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NIEUWSBRIEF JUNI 2021 

NAAR SCHOOL IN AFFLIGEM 
TIJDLIJN 

Van 31/05 tot 04/06/2021 – opvisperiode wachtlijsten 
07/06/2021 – start vrije inschrijvingen 
Alle inschrijvingen zullen digitaal gebeuren. Gezinnen voor wie dit niet mogelijk is, ontvangen de 
documenten per post. 
 
De volledige brochure ‘Naar school in Affligem’ kan je terugvinden op onze website www.sint-jan.be of op 
de website https://affligem.aanmelden.in.  
 

DAGUITSTAPPEN PER KLAS 
Zoals vorige maand aangekondigd, hebben we voor elke klas een daguitstap gepland. Onze 
preventieadviseur heeft voor elke uitstap een risicoanalyse gemaakt. Volgende maatregelen worden in 
acht genomen: 
 

➢ elke klas verplaatst zich met een aparte bus 
➢ de activiteit gaat door in openlucht 
➢ indien nodig blijven de klassen ter plaatse apart 
➢ een eventuele monitor blijft de ganse dag bij dezelfde klas 

 
Alle uitstappen gaan in juni door. Een overzicht: 
 

❖ 10 juni 2021: 5de en 6de leerjaar naar The Outsider in Oudenaarde 
o het domein waar de openluchtklassen volgend jaar doorgaan 
o begeleiding door monitoren: elke klas een vaste monitor 

❖ 15 juni 2021: 1ste en 2de leerjaar naar Bertembos 
❖ 17 juni 2021: peuters en kleuters naar Hof ter Leeuwe in Denderleeuw 
❖ 21 juni 2021: 3de en 4de leerjaar naar Planckendael in Mechelen 

 
Voor ons is het heel belangrijk dat de kinderen samen op uitstap gaan. Concrete informatie krijgen jullie 
van de klastitularis. Nu hopen op mooi weer. 
 
 

CORONANIEUWS 
Het is voor iedereen al een bijzonder schooljaar geweest. Klein en groot hebben het moeilijk gehad. Alle 
cijfers gaan de goede richting uit en er is meer en meer mogelijk, maar we zijn er nog niet. De maatregelen 
voor scholen zijn nog steeds van kracht. Tot nu toe mogen wij nog niet versoepelen. 
 
 
Met vriendelijke groeten 
Schoolbestuur, directie en schoolteam 
 

http://www.sint-jan.be/
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