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Nieuwsbrief

Hé, ga je mee … terug naar school?
Na lange tijd thuis, zijn we blij jullie allemaal opnieuw te mogen
verwelkomen in onze school!

Bevraging ouders
Bedankt aan alle ouders die de bevraging hebben ingevuld. Dit
geeft ons als school een duidelijk beeld op de periode dat jullie
kind thuis was. Het was een lange periode die niet altijd voor iedereen even makkelijk was. Het vergde van jullie ouders een extra inspanning om ervoor te zorgen dat de taken gemaakt en begrepen
werden. Dit combineren met je eigen job, huishouden, gezin, ... was
een hele puzzel. Maar ook alle kinderen willen we een dikke pluim
geven, want ze hebben het toch maar gedaan, de hele tijd flink hun
taakjes gemaakt, hun vriendjes gemist, ... . We denken dat ze op
verschillende domeinen veel geleerd hebben. Denk maar aan computervaardigheden, zelfstandigheid, creativiteit, ... . Aangezien er nu
nog maar een korte lesperiode is, willen wij ons vooral focussen op
leerstof en minder op evalueren. Daarom nemen we jullie antwoorden uit de bevraging ook mee in onze eindevaluatie. Het geeft ons
een goed beeld op de periode dat de leerlingen thuis waren.
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Toetsen – rapporten LS
Er zullen geen tot weinig toetsen afgenomen worden in de verschillende klassen. Als er al toetsen worden afgenomen zal dit in de
klassen van 1,2 en 6LO. Maar ook minimaal.
De andere klassen, die net terug gestart zijn (345LO), zullen die tijd
dan meer spenderen aan herhalen en oefenen!
Het rapport zal er ook anders uitzien. Enkel 6LO zal het stramien
dat we kennen nog gedeeltelijk behouden. De andere klassen werken met een feedback rapportje.
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Uitzwaai 3KO en 6LO
De uitzwaai van 3KO en 6LO zal dit schooljaar jammer genoeg niet kunnen
doorgaan in de school. Toch willen we dit belangrijk moment niet zomaar laten
voorbij gaan! We zorgen ervoor dat jullie dit toch nog kunnen vieren. Al zal het
op een iets andere manier en op afstand zijn!

Renovatiewerken LS
Tijdens de zomervakantie en in de maand september zullen er in onze lagere school enkele renovatiewerken gebeuren.


De trap op de speelplaats zal weggehaald worden. Hiervoor komt een nieuwe in de plaats, met een
schans voor mindervaliden en een schuinoplopende wand waar klimmogelijkheden kunnen op bevestigd worden.



De schrijnwerkerij zal vervangen worden.



Er komt isolatie op de vloer van de zolder



De elektriciteit zal aangepast worden.



En als afwerking krijgen de klassen een mooi likje verf.

Aangezien niet alle werken in de vakantie zullen kunnen gebeuren, zal
er nog wel hard doorgewerkt worden tijdens de maand september. Daarom gaan we met 1+2LO tijdelijk
naar de kleuterschool verhuizen. Deze klassen zullen eerst gebeuren en nadien zullen de andere klassen
even in klassen van 1+2LO kunnen plaatsnemen tot de hele school gedaan is.

3KO in september naar 1LO? 1LO naar 2LO?
Deze werkzaamheden brengen ook met zich mee dat onze jongens en meisjes, die
nu in de 3de kleuterklas zitten, de oversteek naar ‘de grote school’ samen gaan maken met juf Gladys! Juf Gladys zal dus eerst voor enkele weken naar de kleuterschool komen om daar haar kinderen van 1LO te mogen verwelkomen! De klas van
1LO zal in de container zijn, waar nu de kleuterrefter is. De klas van 2LO zal in de
Bijenkorf zijn. De kinderen, die nu in 1LO zitten, zullen dus samen met juf Ann in
september voor enkele weken naar de kleuterschool gaan. We zullen er zeker voor
zorgen dat deze lokalen leuke klasjes worden!
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Godsdienstkeuze
Godsdienstkeuze aanpassen naar volgend schooljaar? Ja dat kan! De aanvraag moet ingediend zijn voor 30 juni. Indien je dus graag de keuze wijzigt, geef het dan snel door aan de
juf. Wij zullen dan het document bezorgen dat dient ingevuld te worden.

Klasfoto
Dit schooljaar is er geen schoolfotograaf langs geweest. Toch willen we graag nog van elke
klas een klasfoto nemen. Dit zal dan via smartschool doorgemaild worden. Zo heb je nog een
leuk aandenken aan dit schooljaar.

Geen oudercontact dit schooljaar
Dit schooljaar gaan we niet kunnen afsluiten met een oudercontact voor iedereen. De gegevens, die we
nog hebben kunnen verzamelen tijdens deze laatste periode, worden in een (feedback)rapport of
‘feedbackboom’ meegegeven. Dit zal zowel voor KS als LS meegegeven worden. Indien je toch nog graag
een gesprek wenst met de leerkracht, dan kan dit op afspraak. Je bevraagt dit best via een bericht in smartschool gericht aan de klasleerkracht. Indien de leerkracht met jullie een gesprek wenst, zal hiervoor ook via
berichten van smartschool een uitnodiging volgen.

Vertrek in LS
Wachten op broer of zus? Broers/zussen kunnen buiten de poort bij juf Griet/Charissa
wachten op de laatste van het gezin. Als ouder kan je dan tegen het laatste uur van uw
kind naar school komen.

Overgangsactiviteit 3KO
Juf Gladys zal op vrijdag 26 juni naar de klas van 3KO komen om samen met onze jongens en meisjes een
overgangsactiviteit te doen. Zullen ze een woordje kunnen lezen? … Ze zullen jullie zeker verrassen!

Bedankt!
Bedankt gastgezinnen van onze kippen, leesouders, zwemouders, voorlezers, chauffeurs, ouderraad, … ! Kortom een GROTE DANKJEWEL aan alle vrijwilligers die dit
schooljaar ons geholpen hebben! Jammer genoeg kunnen we het schooljaar deze
keer niet samen met jullie afsluiten met een hapje en een drankje. Via deze weg en
met een kleine attentie willen we jullie toch nog van harte danken!
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Even verder kijken…
Welkom heten en terug afscheid nemen in dezelfde nieuwsbrief! Het doet toch wel een beetje raar!
We hadden zulke leuke plannen dit schooljaar! Hé, ga je mee … op bosklassen, boerderijklassen en zeeklassen? Hé, ga je mee naar het bos, naar kerststal, naar de Lommelse Sahara, …? Sommige uitstappen
hebben we kunnen doen, andere dan weer niet. Volgend schooljaar gaan we alvast wel proberen om
het ‘verlies’ van de zeeklassen en boerderijklassen te verzachten door een dagje zee en een dagje boerderij in te richten! Dan hebben we alvast iets om naar uit te kijken!
Verder plannen van volgend schooljaar zal de volgende weken nog gebeuren. Op het einde van het
schooljaar bezorgen we een overzicht van de geplande uitstappen en onze schoolorganisatie.
Aan iedereen nog zeer fijne schoolweken gewenst en nadien een welverdiende vakantie!

Namens schoolteam
Els Gilis
directie
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