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NIEUWSBRIEF

JAARTHEMA: IK LUISTER MET MIJN HART
Bedankt
Alweer een schooljaar waarin de schoolwerking beïnvloed werd door “corona”.
Mits de nodige expertise (opgedaan vorig schooljaar) bij de juffen en meesters, werd er “vlotjes
geschakeld” van gewoon lesgeven tot online lessen. Zo stelden we vast dat ons “leerpakket” vrij vlot kon
worden afgewerkt! Dit had meerdere oorzaken: beperkt aantal zwemlessen, geen uitstappen (tot juni),
geen sportdagen, …
De kinderen hadden maar een “half woord” nodig om te weten wat er diende te gebeuren: spelen in
klasbubbels, één looprichting, eten in de klas. Zij pasten zich zeer snel aan. Het deed echter deugd om
uiteindelijk weer “samen” te kunnen spelen op de speelplaats.
Voor ouders was het niet altijd even gemakkelijk, alsook aannemelijk. We hebben veel van u gevraagd!
Echter telkens met de preventievoorschriften voor ogen. Wat en hoe konden/mochten we organiseren? Ik
begrijp dat mensen soms “bedenkingen” hadden bij bepaalde richtlijnen. Maar we moesten kiezen: doen
we iets met bepaalde afspraken OF doen we niets. Steeds trachtten we zoveel als mogelijk te doen.
Nogmaals veel respect voor de wijze waarop u, ouders, de school steunde in deze moeilijke tijd.
De ouderraad zit echter klaar om in actie te schieten volgend schooljaar! Ik ben er ook zeker van dat ze nog
heel wat “extra” leden wensen te verwelkomen!
We mogen durven hopen dat we vanaf 1 september een normale werking kunnen genieten!
Welke “overblijfselen” van coronamaatregelen willen we echter bestendigen?
Gescheiden ingangen (kleuter/lager), afhalen kleuters aan het schuifraam (einde schooldag), kinderen
verlaten de school per klas, online communicatie (op afspraak) met ouders blijft een optie, aanbellen (aan
de voordeur) om de school te betreden, voldoende verluchten in de lokalen, buiten eten bij goed weer, …

Afscheid nemen...
We nemen op het einde van een schooljaar telkens ook afscheid van mensen.
✓ Dat zijn natuurlijk onze zesdeklassers. Het was fijn om jullie te mogen begeleiden en we hopen dat
jullie hier met een grote rugzak mooie herinneringen vertrekken.
✓ Juffen Laura, Yente, Fé, Jana en meester Bert wensen we een mooie verdere schoolloopbaan toe.
Bedankt voor jullie grote inzet en flexibiliteit in onze school!

BEDANKT!
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Laatste schooldag: woensdag 30 juni (tot 11.25 uur)
We sluiten in een leuke en gezellige sfeer het schooljaar af. Tijdens de voormiddag trakteert de ouderraad
op een verfrissend ijsje. Bedankt!

Schoolrekening
De afsluitende schoolrekening zal begin juli worden verstuurd (via mail). Aarzel niet om bij
onduidelijkheden tijdens de eerste week van juli contact op te nemen met het schoolsecretariaat.

Schooljaar 2021 – 2022
Nieuwe schooluren!
VM: 08.45 – 12.20 uur

NM: 13.20 – 15.15 uur

Pedagogische studiedagen
-

Woensdag 20 oktober 2021, woensdag 1 december 2021 én nog 1 woensdag te bepalen

vrijwillig “gemachtigd toezichter”
o

Voelt u zich geroepen of kent u iemand die dit wenst te doen (voor één dag of meerdere dagen),
graag een seintje aan de school a.u.b. Van 08.30 – 08.45
uur wordt deze toezichter verwacht.

Middagtoezicht kleuterschool
o

Kun je op een kindvriendelijke wijze de kinderen
begeleiden tijdens het eten én toezicht uitoefenen op
de speelplaats? Dat kan in onze school van 12.20 – 13.20 uur. Hiervoor is een vergoeding
voorzien.

Twee maanden, net geen negen weken.
62 dagen, 1488 uren, 89 280 minuten,
5 356 800 seconden.
Vakantie dus. Grote vakantie.
Genieten, zingen en dansen.
Je laten verrassen en je op sleeptouw Laten nemen.
Mee fladderen met de vlinder, de natuur verkennen.
Wegdromen in de wolken.
Leve de vakantie!

Vriendelijke groeten,
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Schoolorganisatie 2021—2022 (onder voorbehoud)
Kleuterschool
KO

Lagere school

°2019 GROEN
Hilde Geukens

K1

°2018 BLAUW
Griet Keersmaekers

K2

Lien Van Springel

+ Marthe Janssen

L2

Laure Deceuster

+ Bieke Leysen (1/2)

L3

Fien Verhaegen +
Jinske Bogaerts (1/2) tot 30/04/22
An Dauwen (1/2) vanaf 01/05/22

L4

Kelly Vervecken + Lisette Vansant (deeltijds)

L5

Dirk Peeters

L6

Laure Martens

°2017 PAARS
Lut Wuyts

K3

L1

°2016 ORANJE
½ Marianne Debaets
½ Janne Molenberghs

ondersteuning door
An Dauwen (1/2) en
Juf Lisette (deeltijds)

Omkadering
Kinderverzorgster:
Greta Maes (en Anja Van Hout ?)

RKG.: Bieke Leysen
NCZ : Valérie Clissen
Islam: Leyla Elmaci
Prot. Godsd.: Veronique Toremans

Zorgjuf: Inge Bal (1/2)

Zorgjuf: Helga Vaes (ma/di/wo/do telkens VM)

L.O.:

Marina Van Goolen (uitgez. maandagvoormiddag én vrijdag)

ICT:

Lieva Vervoort + Laure Deceuster

Zorgcoördinatie:

Hildegarde Joris (op woensdag / dond / vrij)

Administratieve medewerkster:
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+ Helga Vaes

Rosette Turlinckx, in de voormiddag (uitgez. donderdag)
Donderdagvoormiddag: Petra vercammen
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