
NIET VERGETEN ! 
MONDMASKER SCHOOLZONE 

 

  

 

 

 

  

 

 

NIEUWSBRIEF 
 

                                                      Anderlecht, 30 augustus ‘21 

Beste Nellie Melba ouders 
 Het schooljaar gaat beginnen ! Een nieuw 

schooljaar is altijd weer leuk en vooral spannend, ook voor 

ons.  Wij zijn er alvast klaar voor.  We maken er samen 

met jullie een ontzettend leuk en succesvol schooljaar van ! 

 Kernwaarden op onze school: 
Respect en engagement zijn de drijfveren waar onze school 

voor staat. 

 

 

 Start : 1 september- 2021 
Onze school start op woensdag 1 september om 08u45. 

Na een ontspannen vakantie komen we langzaam maar zeker 

weer in het ritme. Geef je kind alle kansen : breng je kind 

dagelijks op tijd naar school. Tijdig naar school komen 

verhoogt de kansen op schoolse successen. 

 Coronamaatregelen: 
Het nieuwe schooljaar start op 1 september met minder 

beperkende maatregelen, behalve in het Brussels Gewest. 

Door de afwijkende coronacijfers en de geringe 

vaccinatiegraad in het Brusselse Gewest zullen Brusselse 

scholen opstarten met striktere maatregelen, dit minstens tot 

eind september. De maatregelen die van toepassing waren op 

het einde van het afgelopen schooljaar blijven gehandhaafd. 

 Betalende opvang 
07u30 – 08u30 &  15u35 – 18u00 

middagpauze 

woensdag : 12u45 – 18u00 

 Nieuwe leerkrachten: 
Ondersteunende leerkrachten 

Kleuterschool : juf Liesbet 

Lagere school: juf Marisa en juf Estelle 

 

Schooltaal: 
Onze school erkent en respecteert de anders taligheid. We 

stellen alles in het werk voor een goede communicatie. U hebt 

gekozen voor Nederlandstalig onderwijs. De keuze voor een 

Nederlandstalige school impliceert dat de ouders hun kind 

aanmoedigen om Nederlands te leren. 

Onze school verwacht een positief engagement tegenover de 

onderwijstaal.  We groeten elkaar graag in het Nederlands.  

 Met leerkrachten spreken 
Leerkrachten zijn steeds druk in de weer om alles in het werk 

te stellen voor uw kind(eren).  Indien u een leerkracht of ander 

personeelslid wenst te spreken verwelkomen zij u graag op 

afspraak. Een afspraak kan u aanvragen via smartschool en/of 

via de schoolagenda van uw kind(eren).  

 

Met vriendelijke groeten 

Mevr. Mylène Vandenabeele                      

Directeur                                  

              VRAGEN ? 
     secretariaat@nelliemelba.be 

       mylene.vandenabeele@nelliemelba.be 

       02 / 524 04 84  
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