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Beste ouders en grootouders , leerlingen en schoolteam
We staan te popelen om er vanaf dinsdag 01 september opnieuw een spetterend jaar van te
maken. Een speciaal jaar ten gevolge van corona. De eerste maand(en) zullen volledig in het teken
staan van herhaling en vast zetting voor de één en verdieping voor de ander.
We nemen ook heel wat expertise en vernieuwingen mee die we noodgedwongen ons tijdens corona
moesten eigen maken op vlak van media en ict, persoonlijke begeleiding, het geven van individuele
feedback, het opzetten van individuele leertrajecten, het contact met ouders en leerlingen onderling, …
Ik wens ieder lid van ons schoolteam veel succes, want “normaal” kunnen we ook dit schooljaar niet
noemen, maar het is alvast veel beter dan wat we gehad hebben. We zijn uitermate blij dat iedereen
heeft ingezien dat scholen sluiten (lager en kleuter) geen optie meer is.
Ik hoop ook dit jaar opnieuw op een spontane, warme en constructieve manier met jullie als ouder,
samen op weg te gaan. Hand in hand met als enige doel, het welbevinden en de leerwinst van jullie
kind(eren) te realiseren.

 Eerste schooldag , een nieuwe start
De eerste schooldag staat volledig in het teken van elkaar leren kennen.
De kleuters zullen ontvangen worden op de overdekte kleuterspeelplaats en de kinderen van
het lager op de grote speelplaats.
Iedereen wordt door mezelf kort verwelkomd, nadien gaan de kinderen met de klas juf of
meester naar de rij en naar de klas. Daar leren de kinderen elkaar, maar vooral de nieuwe
leerkracht kennen. Wegens corona kunnen we geen klas doorbrekende activiteiten
organiseren. Het koffiemoment voor ouders kan hierdoor ook niet doorgaan.
De zorgmensen bekommeren zich eerst en vooral over de nieuwe kindjes. Zij worden op
voorhand gecontacteerd door de school.
Nieuwe/vertrouwde gezichten op school
We verwelkomen opnieuw juf Sofie De Moor die als extra zorg juf zal fungeren bij de
kleuters, zij zal ook op vrijdag de keverklas over nemen in de vm.
Juf Janna zal niet langer de bijenklas onder haar hoede nemen, maar samen met juf Roos de
konijntjesklas. We namen afscheid van juf Yana.
Juf Urielle komt voltijds terug in haar klasje, we namen dus ook afscheid van juf Alyssa.
In het lager verwelkomen we juf Beaudine terug die halftijds in L6B zal staan, samen met juf
Annelies, en halftijds de zorg zal aanvullen in het lager.
 Infoavonden schooljaar 2020-2021
Ouders van kleuters heten we harte welkom op donderdag 27 augustus om 18.00 uur ( P+K1)
of 20.00 uur (20.00 uur). In het lager voorzien we infoavonden op maandag 7 (eerste graad),
dinsdag 8 (derde graad) en donderdag 10 september (tweede graad).
Zij zullen ook elk een duidelijk en concreet infoboekje opmaken ter ondersteuning.
Directie, zorgteam en OC stellen zich digitaal voor omdat de tijd heel kort is.
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 Meters en/of peters gezocht voor elke klas
De school en het OC is terug op zoek naar meter(s) of peter(s). Bestaande meters en peters
worden bevraagd of ze dit willen verder zetten, nadien kunnen nieuwe mensen aan bod
komen. Op de infoavond worden deze mensen reeds voorgesteld en kenbaar gemaakt.
Meters en peters geven ons als school snel een beeld van wat leeft bij de ouders.
Zeker tijdens deze corona-periode is deze feedback zeer nuttig en relevant om rekening mee
te houden. We durven wel te vragen deze groep niet te gebruiken om jouw persoonlijke
grieven/ bezorgdheden mee te delen. Persoonlijke grieven/ bezorgdheden worden eerst met de
klasleerkracht besproken. Sla hen niet over door eerst de zorg of directie aan te spreken.
Zij zullen jullie steeds eerst doorverwijzen naar de desbetreffende klas juf of meester.
Een meter is iemand die zich engageert om gedurende het schooljaar de link te zijn tussen
ouders onderling, tussen ouders en oudercomité, maar ook om de band tussen de ouders aan te
halen onderling en ideeën uit te wisselen of afspraken te maken onderling.
Het is dus bij voorkeur iemand die de school al geruime tijd kent.
Van zodra alle meters of peters gekend zijn worden de gegevens doorgestuurd via het
ouderplatform. Alvast bedankt.
 Oudercomité PJC
Het oudercomité laat volgende zaken weten :
-

Het eetfestijn mag niet doorgaan, een alternatief werd gevonden door
groentepakketten te koop aan te bieden op zaterdag 3/10.
De vergaderingen dit jaar zullen in een ander kleedje steken om de toegankelijkheid
nog groter te maken, ook de meters/peters zullen af en toe uitgenodigd worden om bepaalde zaken te bespreken, beluisteren.

 Verkeer en veiligheid
We danken het gemeentebestuur en de nieuwe veiligheidsambtenaar voor de eerste stap in de
richting van een volledig verkeersvrije zone rondom onze school. Wegmarkeringen werden
aangebracht in de Baron Arthur Verhaegenlaan. Nu weet iedereen dat er zich een school
bevindt in deze straat en zal, hopelijk, de snelheid ten alle tijden worden aangepast.
 Communicatie en briefwisseling
Op vrijdag 4 september krijgen jullie een formulier mee waarin jullie, desgevallend, kunnen
aanvinken om communicatie via de papieren versie te verkrijgen. Toch doen we een warme
oproep om zo veel als mogelijk mee te stappen in ons digitaal verhaal. Zeker nu.
Rekeningen kunnen enkel en alleen worden digitaal verstuurd. Heel wat rekeningen staan
jammer genoeg nog open. Een warme oproep om dit weg te werken zo snel als mogelijk.
Wie hulp nodig heeft of niet vlot kan werken met het ouderplatform, laat het weten en we
zoeken dit samen uit. Antwoordstrookjes en brieven via het digitale kanaal graag grondig
lezen, we merken dat het digitale kanaal soms aanleiding geeft om brieven niet te lezen of
vluchtig waardoor zaken vergeten raken. Antwoordstrookjes ook steeds invullen, ook al is
jouw antwoord negatief.

Bedankt om jullie kinderen opnieuw aan ons toe te vertrouwen , wij zullen er
zorg voor dragen.
Kristof Hoste , Directie en het schoolteam
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