Nieuwsbrief juni 2020

Vreemde coronatijden op school
In volle aanloop naar ons schoolfeest op 14 en 15 maart zorgde de coronacrisis ervoor dat alles
in onze schoolomgeving volledig stil viel. Géén schoolfeest, bijna geen kinderen meer op school,
slechts enkele leerkrachten om de noodopvang te verzekeren… Wat was dat - zo plots - een
vreemde situatie! En hoe lang zou dit gaan duren?
Al snel werd de ‘leegte’ ingevuld door richtlijnen, maatregelen, plannen en initiatieven.
Afstandsleren, preteaching, videogesprekken, digitale vergaderingen, … kortom alles werd door
ons schoolteam in het werk gesteld om onze kinderen vanop afstand zo goed mogelijk door de
coronaperiode te leiden. Wie had gedacht dat we na de paasvakantie nog niet aan de slag
konden?
Gelukkig kwam er begin mei al wat zicht op een mogelijke terugkeer van de kinderen van het 1ste,
2de en 6de leerjaar. Om alles veilig te laten verlopen, waren we genoodzaakt zeer veel
maatregelen te verwerken in onze organisatie. En, jammer genoeg, moesten we ons hierbij
beperken tot ‘half gevulde’ klassen…
Toch leek vrijdag 15 mei op de start van een nieuw schooljaar met allemaal blije gezichten. Wat
was iedereen opgetogen! Ondertussen hebben we alle kleuters en de overige leerlingen van het
3de, 4de en 5de lj. terug op onze school kunnen verwelkomen.
Onze schoolomgeving is niet meer wat het voor de coronaperiode was: nadarhekkens, rood-witte
linten, gekleurde volglijnen, … zijn noodzakelijk om o.a. het systeem van de ‘bubbels’ te
verzekeren. We kunnen voorlopig nog steeds niet alle kinderen tegelijk naar school laten komen.
Toch vinden we het al reuze dat we al die blije gezichtjes terug op school konden zien vooraleer
de grote vakantie start.
Graag willen we voor het einde van het schooljaar nog aan alle ouders de mogelijkheid bieden tot
een gesprek met de leerkracht. Dit kan via telefoon, whatsapp, digitaal, … maar jammer genoeg
niet fysiek. De klasleerkracht bezorgt jullie hier nog persoonlijk info rond. We voorzien het
oudercontact tijdens de week van 22 tot en met 26 juni.
Omdat we maar al te goed beseffen dat de kinderen en leerkrachten van de lagere school heel
graag nog voor de grote vakantie met hun volledig ‘klasje’ zouden willen samenkomen, hebben
we hiervoor een regeling uitgewerkt. Op donderdag 25/6 kan dit voor het 1ste en 2de leerjaar,
vrijdag 26/6 voor het 3de en 4de leerjaar en op maandag 29/6 voor het 5de en 6de leerjaar.
Voor de leerlingen van het 6de leerjaar hopen we nog een leuke ‘interne’ afsluiter te kunnen
organiseren. Het is voorlopig nog wat afwachten wat al dan niet kan. Afscheidsrecepties of
feestjes voor de derde kleuterklas, zesde leerjaar, leesouders en vrijwilligers kunnen in deze
periode, jammer genoeg, niet doorgaan.
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Voor dinsdag 30 juni is het nog onduidelijk hoe we deze laatste schooldag kunnen/mogen
invullen.
Hopelijk kunnen we in de vakantie uitkijken naar de start van een nieuw ‘gewoon’ schooljaar. We
zullen wellicht nooit meer vergeten dat ‘gewoon’ zo geweldig kan zijn…

Kalender
Ma. 15/6

VM

Fietsexamen 6de lj. (groep A)

Di. 16/6

20.00

Oudercomité (videovergadering)

Vr. 19/6

VM

Fietsexamen 6de lj. (groep B)

Ma. 22/6 - vr. 26/6

Oudercontacten kleuterschool en lagere school

Do. 25/6

Ijsje voor de kleuters
Klassamenkomst 1ste en 2de lj. + klasfoto’s

Vr. 26/6

Ijsje voor de lln. van de lagere school
VM

Klasfoto’s kleuterschool
Klassamenkomst 3de en 4de lj. + klasfoto’s

Ma. 29/6

Klassamenkomst 5de en 6de lj. + klasfoto’s

Di. 30/6 ??

Het is nog onduidelijk hoe we deze laatste
schooldag kunnen/mogen invullen…

Oudercontacten begin schooljaar 2020-2021
Graag willen we jullie nu reeds informeren i.v.m. de oudercontacten begin schooljaar.
Donderdag 27/8/2020

17.30 Onthaal kleuters Keiheuvelstraat en Sportlaan
18.30 Onthaal leerlingen 1ste leerjaar

Donderdag 3/9/2020

Oudercontact lagere school
18.00 1ste en 2de lj.
19.15 3de en 4de lj.
20.30 5de en 6de lj.

Donderdag 10/9/2020

19.00 Oudercontact kleuterschool Keiheuvelstraat en Sportlaan
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