
 

 

 

          

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrije basisschool De Z nneWijzer  

wenst jullie het allerbeste voor 2021 ! 

Covid-19  

• Bij de start van het tweede trimester wordt volgende regeling afgekondigd door 
de federale overheid: 
“Reizigers die terugkeren uit een rode zone (bijna alle landen) worden 
beschouwd als een hoogrisicocontact. Ze moeten zich onmiddellijk na hun 
terugkeer uit een rode zone laten testen. Zeven dagen na hun aankomst 
moeten ze een tweede test ondergaan. In afwachting van een negatief 
testresultaat van de tweede test gaan ze in quarantaine. Pas na een negatief 
resultaat van de tweede test stopt de quarantaine.” 
 
Dit geldt ook voor de leerlingen van onze school. We zouden het erg 
appreciëren indien u contact neemt met de school, indien dit van toepassing is: 
+32 89 76 54 57 

• Verder willen we ook aangeven dat alle voorstellingen in de schouwburg, 
alle klassikale ontleningen in de bibliotheek en het schoolzwemmen 
geannuleerd zijn tot aan de krokusvakantie, omdat de scholen onder code 
'oranje' zijn gebleven. Projecten waar slechts één klasgroep bij betrokken is, 
kunnen wel nog doorgaan.  
 

• De regels die voor de vakantie gelden, blijven dus ook van toepassing. 
(zie vorige nieuwsbrief of via onze website-rubriek nieuwsbrief of QR code) 

We hopen dan ook dat we na de krokusvakantie terug op een ‘normale’ manier kunnen 
werken en leven. Dit kan enkel als we allemaal ons beste beentje voorzetten!  

Voor verdere updates en informatie :  
- Gimme  
- de schoolwebsite: www.basisschoolopgrimbie.be (controleer deze regelmatig) 
- Telefonisch: 089765457 (tijdens de schooluren) 
- directie@basisschoolopgrimbie.be  

 

 
 

Belangrijke data  

27 januari 2021 : pedagogische studiedag – vrije dag voor de leerlingen (er is geen opvang voorzien) 
Van 15 februari 2021 tot en met 21 januari 2021: krokusvakantie 
Schoolreis lager en kleuter : 23 april 2021  
Schoolfeest : 5 juni 2021 of 19 juni 2021(reserve)  

Activiteiten Interscholen zijn voorlopig geannuleerd tot aan de krokusvakantie 
 
 

 

Veilig verkeer 
 
Blijf ervoor zorgen dat de leerlingen goed zichtbaar zijn in het verkeer. 
Zeker als ze als zwakke weggebruiker naar school komen. Correcte fietsverlichting en een fluohesje 
zijn zeker geen overbodige luxe. 
We vragen ook de automobilisten hun rijgedrag aan te passen. Rij traag en hoffelijk. 

We zijn jullie dankbaar. 

Basisschool de ZonneWijzer Opgrimbie – schoolstraat 34 3630 Maasmechelen – 089765457 – info@basisschoolopgrimbie.be 

Carnaval  
 
Geen fysiek carnaval dit jaar, wat vinden wij dit jammer! Maar niet getreurd …. 
Onze ouderraad werkt aan een digitaal feestje!  
Meer info volgt snel. ALAAF! 

 


