29 juni 2020
Vakantiewens

Een blik op het volgende schooljaar...
27-08-2020: Onthaalavond van 17.30 uur tot 19.00 uur Gaat niet door! (Zie verder in deze
nieuwsbrief!)
Tijdens de maand september: Klasvergaderingen Onder voorbehoud! (Zie verder in deze
nieuwsbrief!)
01-09-2020: Eerste schooldag
18-09-2020: Nationale Strapdag
20-09-2020: Vertrek Zeeklassen 4de leerjaar
22-09-2020: Scholenveldloop
25-09-2020: Thuiskomst Zeeklassen 4de leerjaar
28-09-2020: Ouderraad
01-10-2020: Fotograaf - Facturatie
02-10-2020: Pedagogische Studiedag (géén school)
05-10-2020: Facultatieve vrije dag (géén school)
06-10-2020: Schoolraad
23-10-2020: Dag van de Jeugdbeweging - Pompoenchallenge
27-10-2020: Oudercontact Lagere school
28-10-2020: Kijkdag Instapklas van 10.30 uur tot 11.30 uur - Oudercontact Lagere school
30-10-2020: Rapport 1
01-11-2020 tot en met 08-11-2020: Herfstvakantie
Een volledige schoolkalender 2020-2021 vindt u op het einde van deze nieuwsbrief.

Nieuws uit de klassen

Fietsenrace instapklas - 1e kleuterklas
Woensdag 24 juni was het weer zover...naar jaarlijkse traditie...fietsenrace!!!!!!!
Het verloop was een beetje anders dan anders, we misten joelende broers en zussen van de
lagere school en gillende ouders aan de zijlijn, ...maar dat kon onze pret niet bederven!
Fiets in de hand, allen helm op het hoofd, een stralende zon en de benen goed gesmeerd, raceten
we zo hard we konden. Wat is dat leuk! Voor één keer mogen wij op de grote straat fietsen! Voor
sommigen was het eerder een modeshow om de kleurrijkste fiets, voor anderen kon de race niet
lang genoeg zijn... Ieders hartje werd gevuld!
Wij danken ook de zesdejaars, die deze race voor de allerkleinsten toch bijzonder hebben
gemaakt!
De kleuters van de instapklas en de twee 1e kleuterklassen.

Beleving onder water
De laatste twee weken doken we met alle kinderen van onze kleuterschool in de zee.
We ontdekten hoe mooi het leven diep in de zee was. Kleurrijke planten, prachtige vissen,
vreemde dieren, grote schelpen, bijzondere gesteenten en nog o-zo-veel-meer.
Het prentenboek ‘De mooiste vis van de zee’ was onze gids. Hierna zien jullie wat
er in de klassen allemaal rond dit thema beleefd werd.

Tentoonstelling‘INENRONDPOEL’doorhet3elj.
Vlakvoordecorona-tijdwerdendekinderenvanhetderdeleerjaaruitgedaagdomeen
tentoonstellingmetdidactischeplatenteorganiserenrondhetthema‘Inenronddepoel’.
Metontzettendveelgoestinggingenzeaandeslag.Algauwwerdendetakenverdeeld:dieren
maken,informatieopzoeken,nadenkenoverdecor,nestenbouwen,...
Iedereenwerktemetveelenthousiasmeennauwkeurigheid.Wewildendetentoonstellingop
2aprillatendoorgaanvoordeleerlingenvandeschool,deoudersensympathisanten.Maar
ja,...corona,...etvoilà,...nietsvanda...
GELUKKIGmochtendedeurenweeropen.Zokondenwetochnogenkeledingenafwerkenen
evenvooronszelf,meesterEvert,jufElsenjufMaggytentoonstellen.
Watwarenwemetz’nallenFIER!

Praktische afspraken opstart schooljaar 2020-2021

Er is nog weinig duidelijkheid omtrent wat kan en niet kan bij de opstart van het nieuwe schooljaar.
We wachten de richtlijnen per kleurcode af. Half juli zouden we deze mogen verwachten. Houd je
mailbox dus zeker in de gaten.

Verandering leerplicht

In België geldt voor alle kinderen de leerplicht: ouders moeten hun kinderen laten leren. Zo wil
de overheid ervoor zorgen dat iedereen onderwijs krijgt. De federale overheid bepaalt de duur
van de leerplicht voor heel België. Momenteel is er leerplicht van 6 tot 18 jaar.
Vanaf het schooljaar 2020-2021 begint de leerplicht in het kleuteronderwijs voor leerlingen
die 5 jaar worden vóór 1 januari van het schooljaar, kinderen van geboortejaar 2015 dus.
Dat wil zeggen dat je kind minstens 290 halve dagen daadwerkelijk aanwezig moet zijn,
ziektedagen niet inbegrepen!

Familienieuws

Overlijdens
-

grootvader van Flore (5de leerjaar), Merle (2de leerjaar) en Ada (juf Inneke) Vanhoutte.
grootvader van Alexander (4de leerjaar), Lotte (3de leerjaar) en Tibo (juf Kristel) De Smet.
overgrootmoeder van Marte (5de leerjaar) en Lauren (3de leerjaar) Dawyndt.

Wij wensen de families veel sterkte toe.
Geboortes
-

broertje voor Milan (4de leerjaar).
zusje voor Nel (meester Johan).
zusje voor Renée (meester Johan).

Van harte proficiat!

Lestijdenpakket 2020-2021

Directie:

juf Maggy

Secretariaat: juf Els
ICT:

meester Frank

Kleuterschool
instapklas:

meester Johan (geboortejaar 2017 en 2018)

1ste kk:

juf An (geboortejaar 2017)
juf Inneke (geboortejaar 2017)

2de kk:juf Kristel (geboortejaar 2016)
juf Lief (geboortejaar 2016)
3de kk:juf Sofie (geboortejaar 2015)
Zorg:

juf Katrien

Kinderverzorgster: juf Patricia
Gym:

meester Evert

Lagere school
-

klas van juf Sofie schuift door naar juf Marina (maandag en dinsdag) en juf Katrien
(woensdag, donderdag en vrijdag)
klas van juf Lief schuift door naar juf Ragna
klas van juf Katleen schuift door naar juf Anneleen
klas van juf Ragna schuift door naar meester Jonas
groep 1 van het tweede leerjaar schuift door naar meester Didier
groep 2 van het tweede leerjaar schuift door naar juf Christine
klas van meester Didier schuift door naar juf Ingrid
klas van juf Christine schuift door naar meester Lieven
groep 1 van het vierde leerjaar schuift door naar juf Kaat en juf Bernadet (1/5)
groep 2 van het vierde leerjaar schuift door naar juf An
klas van juf Kaat schuift door naar juf Martine
klas van juf An schuift door naar juf Stefanie

Gym: meester Evert
Zorg onderbouw:

juf Marina

Zorg bovenbouw:

juf Bernadet

Zorg algemeen:

juf Bie

Beleidsmedewerker: juf Anneleen
Preventie:

juf Stefanie

Aanvangsbegeleiding:

meester Jonas

Schoolkalender 2020-2021
1ste trimester:
27-08-2020: Onthaalavond van 17.30 uur tot 19.00 uur
Tijdens de maand september: Klasvergaderingen
01-09-2020: Eerste schooldag
18-09-2020: Nationale Strapdag
20-09-2020: Vertrek Zeeklassen 4de leerjaar
22-09-2020: Scholenveldloop
25-09-2020: Thuiskomst Zeeklassen 4de leerjaar
28-09-2020: Ouderraad
01-10-2020: Fotograaf - Facturatie
02-10-2020: Pedagogische Studiedag (géén school)
05-10-2020: Facultatieve vrije dag (géén school)
06-10-2020: Schoolraad
23-10-2020: Dag van de Jeugdbeweging - Pompoenchallenge
27-10-2020: Oudercontact Lagere school
28-10-2020: Kijkdag Instapklas van 10.30 uur tot 11.30 uur - Oudercontact Lagere school
30-10-2020: Rapport 1
01-11-2020 tot en met 08-11-2020: Herfstvakantie
10-11-2020:
11-11-2020:
12-11-2020:
19-11-2020:
23-11-2020:
27-11-2020:

Oudercontact Kleuterschool
Wapenstilstand (géén school)
Oudercontact Kleuterschool
Facturatie
Vertrek Bosklassen 5de en 6de leerjaar - Ouderraad
Thuiskomst Bosklassen 5de en 6de leerjaar

03-12-2020: Inpakavond
04-12-2020: Sint op school
08-12-2020: Schoolraad
10-12-2020: Facturatie*
16-12-2020: Kijkdag Instapklas van 10.30 uur tot 11.30 uur + Infoavond om 19.30 uur
17-12-2020: Eucharistieviering
18-12-2020: Rapport 2
19-12-2020 tot en met 03-01-2021: Kerstvakantie

2de trimester:
28-01-2021:

Facturatie

05-02-2021: Start Week tegen Pesten
08-02-2021: Ouderraad
10-02-2021: Kijkdag Instapklas van 10.30 uur tot 11.30 uur
12-02-2021: Rapport 3
13-02-2021 tot en met 21-02-2021: Krokusvakantie
24-02-2021: Oudercontact lagere school
25-02-2021: Oudercontact lagere school
03-03-2021:
04-03-2021:

Oudercontact kleuterschool
Oudercontact kleuterschool

10-03-2021:
18-03-2021:
31-03-2021:

Pedagogische studiedag (géén school)
Facturatie
Kijkdag Instapklas van 10.30 uur tot 11.30 uur + Infoavond om 19.30 uur

01-04-2021: Eucharistieviering
02-04-2021: Rapport 4
03-04-2021 tot en met 18-04-2021: Paasvakantie
3de trimester:
21-04-2021:
23-04-2021:
30-04-2021:

Vertrek Goudzoeksklassen 1ste en 2de leerjaar
Thuiskomst Goudzoekersklassen 1ste en 2de leerjaar
Pedagogische Studiedag (géén school)

06-05-2021: Facturatie *
10-05-2021: Ouderraad
12-05-2021: Kijkdag Instapklas van 10.30 uur tot 11.30 uur
13-05-2021 tot en met 16-05-2021: Hemelvaartweekend
17-05-2021: Vertrek Zeeklassen 3de leerjaar
21-05-2021: Thuiskomst Zeeklassen 3de leerjaar
24-05-2021: Pinkstermaandag
25-05-2021: Schoolraad
26-05-2021: Oudercontact Lagere School
27-05-2021: Oudercontact Lagere School
02-06-2021:
03-06-2021:
24-06-2021:
26-06-2021:
27-06-2021:
28-06-2021:
29-06-2021:
30-06-2021:

Oudercontact Kleuterschool
Oudercontact Kleuterschool
Fietsenrace - Facturatie
Kinderfuif
Vlaamse Kermis
Facultatieve vrije dag (géén school)
Receptie 6de leerjaar
Receptie 3de kleuterklas + Rapport 5 (school tot 12.00 uur)

