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SCHOOLNIEUWS

einde schooljaar

Beste ouders en grootouders , leerlingen en schoolteam
 Afscheid zesde leerjaar
Afscheid nemen deden we gisteren van het zesde leerjaar. 36 leerlingen die we moeten lossen
en die we naar de “grote” school sturen. Met fierheid omwille van wat we ze hebben kunnen
bijbrengen en met weemoed omdat we ze moeten loslaten, maar dat hoort nu éénmaal bij het
leven. Wij wensen ze alle goeds en verwachten ze nog af en toe even terug om te vertellen
hoe goed ze het doen of voor een occasioneel bezoekje of babbel.
 Klusjesdag : woensdag 03 juli 2019 + extra dagen
Op woensdag 02 juli dienen we de zware boomstammen in de grond te stoppen. Door het
warme weer hebben we dit niet meer kunnen realiseren voor de klusjes dag.
Nadien wordt de keerwand en buis geplaatst alsook de teelaarde aangevoerd. In augustus proberen we nog graszoden te leggen. De beplanting zal in oktober, november door de kinderen
zelf worden gerealiseerd. Dit zorgt voor een grotere betrokkenheid. De speelplaats zal dus nog
niet volledig af zijn tegen 02 september, maar ook daar krijgen de kinderen het signaal dat zo
een groot project niet op enkele tellen klaar is.
 Afscheid nemen van ….
Op het einde van dit schooljaar nemen we afscheid van meester Andreas en juf Lore in het
lager alsook juf Noortje en meester Siemen. Hen zien we niet meer terug in september.
Juf Emmeline en juf Yana zien we ook niet meer terug in het kleuter.
Ik wens hen te bedanken voor al hun inspanningen en wens hen van harte alle geluk in hun
verder loopbaan. Misschien zien we elkaar nog terug.
 Weetjes volgend schooljaar
-

-

2 extra halve pedagogische studiedagen volgend schooljaar, zie brief vorige week met
verlofdagen volgend schooljaar
Infoavond kleuter op donderdag 29/08/2019, zie aparte mail vandaag.
Infoavond lager op 10 september ( L2-L3 ) en 12 september ( L4-L6 )
Oudercontacten niet langer gekoppeld aan een rapport, twee voor iedereen en
1 vraag gestuurd
Volgend jaar krijgt elke klas zijn eigen verantwoordelijkheid, gaande van speelplaats
tot verzorgen planten of dieren of het waken over de duurzaamheid. Meer info volgt
later
Volgend jaar zullen kinderen van het zesde leerjaar opgeleid worden om op de
speelplaats ruzies mee te helpen oplossen onder de middag.
Zij kunnen hiervoor de caravan gebruiken. ( KOESTERHUISJE )
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VERBONDENHEID
Een volledig schooljaar zijn we met z’n allen op weg gegaan samen.
Leerlingen, meesters, juffen, ouders, vrijwilligers, ondersteuners , ….
De ene dag ging het makkelijk en werd er hard gelachen, geleerd en een mooie sprong
voorwaarts gegaan.
Werd er gevierd, werd er gedeeld , werd er vertrouwd en werd er geknuffeld en gezalfd.
De andere dag ging het moeilijker en werd er al eens ruzie gemaakt, werd er ook gepest,
werd er te weinig inspanning geleverd, werd er een muur rondom ons gebouwd, werd er
geslaan en geschopt of hadden we er gewoon geen zin in.
Toch zijn we met z’n allen nooit alleen verder gegaan.
Niemand heeft zich afgezonderd van de groep en heeft de handdoek geworpen.
Iedereen koos de moeilijke weg en herstelde wat fout liep of deed een extra inspanning,
toonde zijn goede wil.
En dat maakt van ons allemaal een hecht school team.
Een team waar we zorg dragen voor elkaar, elkaar steunen zo veel als we kunnen, een team
waar we soms dingen doen tegen onze zin of zonder de volledige steun.
Maar waar we in het belang van het kind toch in meegaan.
Een team waar ook ruimte is voor fouten maken. Om nadien er de juiste lessen uit te trekken.
Geen perfect school team.
Iedereen heeft zijn werkpunten, maar zolang we blijven spreken en samen zoeken naar
verbeteringen, groeien we. Jaar na jaar.
Een dikke “dank je wel” aan iedereen om elke dag opnieuw samen en in verbondenheid school
te maken. Bedankt voor jullie inzet, geduld, gedrevenheid, zorg, maar vooral jullie goede wil.
Het maakt me jaar na jaar fier directeur te mogen zijn van deze school.

Een warme groet en tot volgend schooljaar
Kristof Hoste , Directie en het schoolteam
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