Brussel, 06/04/2020
Beste ouders,
Onze leerkrachten hebben al heel wat getelefoneerd of gemaild met u.
Via deze brief wil ik u allen en uw familie een gezonde Paastijd wensen.
Vandaag is de paasvakantie gestart met een zonovergoten dag. Het is een periode waarbij wij u en
ons personeel rust gunnen. We vragen u ook uw kind(eren) te laten ontspannen.
Door de corona-crisis werden we plots genoodzaakt veel meer te werken via het digitaal platform.
Ondertussen hebben we heel wat mailadressen en telefoonnummers aangepast. We merken dat dit
niet of bijna nooit wordt doorgegeven bij wijzigingen. Nochtans vragen we iedere keer in september
om de juiste gegevens door te geven. Gelieve dit voortaan direct door te geven.
In de toekomst zullen we u via een ouderplatform alle info doorsturen over uw afspraken, over de
resultaten van uw kind.
Wij vragen u steeds de gekende website van de school in het oog te houden: www.leoxiii.be
Op de homepage aan de rechterzijde vindt u de linken naar de verschillende klaswebsites.
Ook leerkrachten van beweging en muzische vorming bieden lesjes aan in deze sites.
Wij raden u aan deze linken te gebruiken om uw kind(eren) verder onderwijs te laten volgen.
Op vraag van de leerkrachten kan u naar school komen om zowel de factuur als de boeken af te
halen.

Specifieke afspraken voor de leerlingen van de lagere school:
L1, L2, L3, L4, L5, L6
Na de paasvakantie (vanaf 20/04) gaan we opnieuw online met de kinderen.
Omdat u thuis de computer vermoedelijk moet delen, hebben we deze momenten afgesproken.

L1: Ma + Vrij 9 u (richtlijn max. half uurtje)
L2: Ma + Vrij 9.45 u (richtlijn max. half uurtje)
L3: Ma + Vrij 10.30u (richtlijn max. 45 min)
L4: Ma + Vrij 11.30u (richtlijn max. 45 min)
L5/L6 : Ma + Vrij 14uur (richtlijn max. een uur).

Nood aan informatie?
Inschrijvingen?

www.inschrijveninbrussel.be

Contact met de school?

Mail naar secretariaat@leoxiii.be

Graag wil ik u, ouders en kinderen, bedanken voor uw inzet en motivatie om het onderwijs
op deze moeilijke manier verder op te bouwen. Wij zijn blij dat iedereen wil meewerken!
Zorg goed voor jezelf en voor de anderen.
Met vriendelijke groeten,
Sieglinde Baeyens, directeur Leo XIII

