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Bereninfo mei 2020 

beRONAnieuws  
Deze Bereninfo ziet er iets anders uit dan u gewoon bent, 

maar we hopen toch een antwoord te bieden op een aantal vragen waar u 

misschien nog mee zit. 

Onze school is maar leeg en stil nu, we missen de kinderen! 
 

Opvraging: 

U krijgt van ons een online vragenlijst om in te 

vullen. Deze is voor ons heel belangrijk om alles 

goed te kunnen plannen. Zou u hem willen invullen 

a.u.b, dit duurt maar een minuutje, beloofd! 

 

Noodopvang 

Heeft u noodopvang nodig, stuur dan een mailtje 

naar: deberen@so.antwerpen.be . U mag ook bellen 

naar 03 502 18 20.  

 

Wanneer gaat de school terug open? 

Voor L1, L2 en L6 gaat de school terug open op 

vrijdag 15 mei. Of dit nu halve of hele dagen zullen 

zijn en op welke dagen wel of niet, over die puzzel 

zijn we ons nu aan het buigen. We laten het u 

zeker zo snel mogelijk weten!  

 

Weekverblijven 

Voor alle leerlingen van het zesde leerjaar gaan we 

een creditnota opmaken. Het gespaarde bedrag 

wordt dan teruggestort, tenzij er nog een 

openstaand saldo is.   

Voor alle andere leerlingen houden we dit 

gespaarde bedrag bij, zo moet u volgend jaar 

alvast minder betalen.  

Leerlingen die van school veranderen krijgen dit 

uiteraard ook terug, laat u dit dan wel even weten 

zodat we het nodige kunnen doen a.u.b.  

 

 

 

 

 

 

Speelplaats 

Onze speelheuvels zijn heraangelegd en het gras is 

al mooi aan het groeien. Dit schooljaar zal er niet 

op gespeeld kunnen worden (gras moet groeien  ) 

wat het in september eens zo leuk zal maken.  

 

Contact 

Wij zijn bereikbaar via telefoon, mail of 

Smartschool. De gegevens kan u onderaan 

terugvinden.  

Wist u dat u via Smartschool ook berichten kan 

sturen naar andere leerlingen, de 

klasleerkracht(en), de directie en het 

secretariaat? Zeker eens proberen! 

 

Werkjes/bundels 

Vanaf maandag 4 mei gaan er een aantal klassen 

opnieuw werkbundels krijgen in hun brievenbus.  

De gemaakte werkbundels vragen we om terug in 

te leveren zodat de leerkrachten deze kunnen 

nakijken. Dit zal niet voor alle klassen zo zijn.  

U wordt hierover nog gecontacteerd om verder af 

te spreken.   

 

Berendag 

Onze Berendag van 16 mei verhuist naar zaterdag 

3 oktober. Dit uiteraard op voorwaarde dat de 

corona-maatregelen dan niet meer van toepassing 

zijn. Duimen jullie met ons mee?  
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Wafels 

De wafels kunnen opgehaald worden op donderdag 

7 mei en/of donderdag 8 mei. Dit tussen 9u en 12u 

en tussen 13u en 18u.  

Binnenkomen langs de grote witte poort, school 

verlaten langs de kleuterpoort.  

Advies: parkeer uw wagen op de parking van de 

school. Er zullen karren aanwezig zijn om grote 

bestellingen makkelijk naar uw auto te brengen. 

Uiteraard worden de karren na elke gebruik 

ontsmet.   

 

Paaseieren 

De paaseieren zijn gebracht door de paashaas en 

deze worden zo snel mogelijk bij onze kinderen 

gebracht.  

 

Smartschool 

We waren blij verrast dat er al zoveel ouders en 

kinderen goed zijn kunnen aanloggen bij 

smartschool. De live-sessies met de juf of 

meester verlopen ook goed, heel fijn! 

Bent u nog niet op smartschool aangelogd, doe dit 

dan snel of neem contact met ons op voor hulp.  

Tip: denk er aan om minstens 2 accounts aan te 

maken, 1 voor uw kind en minstens 1 voor de ouder.  

Omdat onze communicatiemogelijkheden nu 

beperkt zijn, gaan we smartschool veel (blijven) 

gebruiken.  

 

Babbeltje nodig?  

De kinderen, of uzelf, mogen steeds de 

klasleerkracht een mailtje sturen of u kan chatten 

met het CLB en dit via clbchat.be.  

 

 

En… 


