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SCHOOLNIEUWS

einde schooljaar

Beste ouders en grootouders , leerlingen en schoolteam
 Verkeer : fietsexamen + permanentie aan de schoolpoort
Vorige week ontvingen we voor de eerste keer op onze school de nieuwe wijkagent , Didier.
Hij stelde zich voor en excuseerde zich voor het feit dat er niemand permanentie had gedaan aan de
schoolpoort tijdens de actie rond foutparkeren. Er ging wat mis tijdens de overdracht . Hij ging dit
opnemen en verzekerde ons alvast dit schooljaar wekelijks een drietal momenten te voorzien om toezicht te houden. Tijdens het fietsexamen kunnen we ook een beroep doen op twee extra politieagenten.
 Schoolfeest : evaluatie en bedanking + kritische noot
Een grote merci aan alle mensen om zo massaal aanwezig te zijn op ons schoolfeest.
615 eters , werkelijk ongezien. Zowel de werkgroep “ schoolfeest “ als het OC blikken tevreden , maar
moe terug op een geslaagd schoolfeest. Ik vond het alvast fijn om zoveel positieve feedback te mogen
ontvangen. Het werd een waar volksfeest. Het enige wat me een beetje heeft teleurgesteld is het
gedrag van enkele kinderen. Heel wat zaken werden vernield ( fietsjes en versiering ) , toiletten
werden besmeurd en lavabo’s werden moedwillig volgepropt. Het leert ons dat we hier ook een beetje
toezicht moeten voorzien de volgende keer. Ik heb dit ook besproken met de kinderen.
Toch wens ik vooral het positieve te onthouden.
 Bouwwerken volgend schooljaar
Deze zomer gaan we eindelijk van start. Sinds 2012 werd het dossier toiletten opgestart en eindelijk
kunnen we beginnen. Tijdens de maand augustus starten de afbraakwerken en hopen we deze te
finaliseren voor de opstart van het schooljaar. De bouwwerken starten vanaf midden september en er
wordt verwacht het project af te ronden rond februari – maart. We zijn alvast benieuwd.
Dit betekent dat we elke helpende hand kunnen gebruiken op de klusjes dag van maandag 2 juli.
Door de afbraakwerken dienen alle bergingen en het zorglokaal ook ontruimd te worden.
 Klasverdeling 2018 – 2019
De kogel is door de kerk , alle kinderen kregen vandaag te horen in welke klas ze volgend schooljaar
zullen zitten. Wij hebben steeds -met zo veel als mogelijk- aspecten trachten rekening te houden en
hebben steeds in het belang van het kind een juiste keuze gemaakt.
Dit gebeurde in overleg met de klasleerkrachten , zorgjuffen en de directie.
Uiteindelijk nam ik de finale beslissing.
Wij hopen dan ook dat jullie ouders dit zullen erkennen en respecteren.
De keuze ligt vast en wordt niet meer aangepast. Op onze school doet iedereen zijn best voor elk kind ,
ieder op zijn manier. Dit is de eigenheid van elke leerkracht. Deze mix van verschillende leerkrachten
maakt het ook voor uw kind uniek en gevarieerd.
Ook aan de kinderen vroeg ik om met respect te reageren. Het is voor een leerkracht absoluut niet fijn
om in de laatste week van het schooljaar te vernemen dat sommige kinderen niet graag bij hen zouden
zitten. Dit is een vorm van wederzijds respect.
Ten slotte vraag ik ook aan jullie ouders om het oudercontact van aanstaande donderdag te gebruiken
voor wat het dient. Het overlopen van de vorderingen van uw kind op cognitief , sociaal-emotioneel
vlak.
Alle kleuterjuffen zorgden vandaag op een originele manier ervoor dat kinderen weten bij welke juf en
in welke klas ze zullen zitten. In het lager zullen de kinderen dit zelf communiceren naar jullie.
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 Klusjes dag : maandag 02 juli 2018
Nog eens een warme oproep aan alle ouders en sympathisanten die ons een handje willen helpen bij
het verhuizen van de klassen. Naar aanleiding van de bouwwerken zullen nog vele lokalen dienen
ontruimd te worden tegen augustus. Dus alle handen zijn meer dan welkom.
 Afscheid meester Johan op vrijdag + boodschap op donderdag
Op de laatste schooldag wuiven wij meester Johan uit als actieve collega , maar we durven te hopen
dat we hem nog vaak terug zien. Wie wil kan hem trouwens opwachten en uitwuiven op vrijdag
29/06/2018 om 09.00 uur. Dan arriveert hij de laatste keer als meester op onze school en maken we
een erehaag voor hem .
Iedereen welkom , maar dan wel in blauw-zwarte kleuren aangezien hij grote fan is van Club Brugge.
We hopen op een massale opkomst .
Nadien gaan we met de kinderen intern afscheid nemen.
Op het laatste oudercontact zal een gastenboek liggen op de overdekte speelplaats van het lager.
Het zou fijn zijn als jullie daar een mooie boodschap of anekdote op zouden schrijven.
Het zal meester Johan vast en zeker deugd doen.
 Infoavonden september 2018
Volgend schooljaar voorzien we alvast opnieuw onze infoavonden , opnieuw voorzien van een drankje
achteraf.
Hieronder alvast de data :
- Infoavond kleuters en instapmoment voor kleuters op woensdag 29/08/2018 .
- Onthaal L1 met kinderen op woensdag 29/08/2018 ( informeel ontmoetingsmoment met de
juffen en de ouders vergezeld van hun kinderen.
-

Infoavond onderbouw ( L1-L3 ) op dinsdag 11/09/2018
Infoavond bovenbouw ( L4-L6 ) op donderdag 13/09/2018

 Buddywerking schooljaar 2018-2019
De buddywerking verliep dit schooljaar aardig. Kinderen van het zesde leerjaar hebben een volledig
jaar zorg gedragen voor de kinderen uit het eerste leerjaar. Ze hielpen hen bij de verschillende
belsignalen , bij het naleven van de regels , bij het wegwijs maken op onze school.
Dit jaar hebben we de werking verfijnd en zullen ze heel wat activiteiten in september met elkaar
doen. De kinderen zijn aan elkaar voorgesteld en gaan huiswaarts vandaag met de foto van hun meter
of peter. De ouders krijgen hierover een extra woordje uitleg via een begeleidende brief.
Ze kunnen alvast een eerste keer kennismaken bij het samen wandelen naar de misviering op dinsdag
26/06/2018. In september zullen ze samen de school verkennen , samen gezond ontbijten , samen
spelen , ….
Ik wens iedereen te bedanken voor dit fijne , maar ook zo beladen schooljaar.
Het getuigt van grote klasse en veel engagement naar de school toe dat iedereen na de zware
maand september toch de nodige moed en kracht heeft gevonden om verder te gaan in het
belang van elk kind op deze school.
We zijn als school dit schooljaar meerdere keren getroffen door verlies , ziekte , ….
Toch zijn we als team blijven doorgaan met veel respect en ondersteuning voor elkaar.
Ik ben ongelooflijk fier een deel te mogen zijn van dit prachtige team dat zich dagdagelijks inzet
voor jullie kinderen.
Maar even fier op de ouders en het OC die ons steunen en die mee met ons school maken.
Ik wens iedereen een deugddoende vakantie , een periode van familiaal geluk , een periode van
rust en bezinning. Tot heel binnenkort

Een warme groet
Kristof Hoste , Directie en het schoolteam
Schoolbestuur: VZW Katholieke Scholen Regio Gent-Zuid Land van Rhode – Bergstraat 32A – 9820 Merelbeke ~ ondernemingsnummer: 416252536

