
 

             

  

 

 

 

 

 
Nieuwtjes: 

 

 

Nieuwsbrief 

Nu de school terug is opgestart, komt de nieuwsbrief ook terug naar jullie. Tijdens 

deze periode zal de nieuwsbrief enkel via e-mail te vinden zijn of op de website van 

Dominiek Savio Basisonderwijs.  

 

 

 

Organisatie tot einde schooljaar: 

Ondanks de signalen die in de media zijn verschenen, blijven wij ons aan het plan 

houden zoals we uitgewerkt hebben vanaf 18 mei. 

 

We zetten dit nog eens op een rijtje voor jullie: 

 Voor bijtjes-, eendjes en vlinderklas:  

Vanaf 18/05 lessen in de voormiddag op maandag, dinsdag, donderdag en 

vrijdag. Op de dagen waar er lessen zijn, is er opvang in de namiddag. 

Op woensdagvoormiddag is er enkel noodopvang. 

 Voor kanarie-, dolfijnen-, koala-, reiger-, zwaluw-, libel- en pauwenklas: 

Tot 02/06 opvang op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 

Noodopvang op woensdagvoormiddag. 

Vanaf 02/06 lessen in de voormiddag op maandag, dinsdag, donderdag en 

vrijdag. Op de dagen waar er lessen zijn, is er opvang in de namiddag. 

Op woensdagvoormiddag is er enkel noodopvang. 

 Voor vissen-, krab-, lieveheersbeestjesklas en rupsjes-, krokodil- en 

kikkerklas: 

Opvang tot einde schooljaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 

Noodopvang op woensdagvoormiddag. 

 

 

Leerlingenvervoer: 

Door de strenge maatregelen van de Lijn, hebben we op dit moment geen capaciteit 

meer op onze bussen. 

Gelieve jullie dan ook te houden aan de vraag die jullie gesteld hebben in de laatste 

bevraging. 
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Indien jullie een bijkomende vraag hebben naar busvervoer of indien jullie zelf 

verder instaan voor vervoer, gelieve dit via het mailadres basisonderwijs@dominiek-

savio.be door te geven. 

 

Vragen rechtstreeks aan de busbegeleiding en/of buschauffeur zullen niet meer 

goedgekeurd worden. 

 

 

Website  

- De weekmenu en de nieuwsbrief zijn vanaf heden opnieuw terug te vinden 

op de site.  

Maaltijden: https://basis.dominiek-savio.be/praktisch/maaltijden 

Nieuwsbrief: https://basis.dominiek-savio.be/praktisch/nieuwsbrief 

 

Kalender: 

 

MA 01/06 DI 02/06 WOE 03/06 DO 04/06 VRIJ 05/06 

Pinkstermaandag 
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