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SCHOOLNIEUWS   februari  2021            

Beste ouders en grootouders , leerlingen en schoolteam   

   
 Veiligheid en gezonde levensstijl : afsluiten helm op , fluo top  

 
- Het fietsexamen en voetgangersexamen worden voorbereid. Deze infovergaderingen 

zullen ook digitaal verlopen. Meer info volgt wanneer de werkgroep “verkeer” vanuit het 

OC hun voorbereidende werken heeft afgerond.  

 

 Corona update  
- Code oranje blijft al zeker tot en met de paasvakantie gelden.  

- Er bestaat een beperkte mogelijkheid om een uitstap te organiseren.  

Toch weinig realistisch aangezien de klasbubbels moeten gevrijwaard blijven en we nog 

steeds niet met 2 verschillende klassen in een bus kunnen plaats nemen. Ook dienen wij 

uitstappen te organiseren waar geen andere mensen aanwezig zijn. Het blijkt een luchtbel 

te zijn, mooi in de media, maar weinig realistisch, betaalbaar en haalbaar. Een wandeling 

in de buurt van de school zou hierdoor wel kunnen lukken zolang we de grote massa dan 

maar mijden.  

- Zwemmen zal vanaf volgende week ook op deze veilige manier verlopen.  

Elke klas van de eerste graad zal apart vervoerd worden met de bus en zal helemaal apart 

zwemmen. Aangezien we maar drie zwembeurten hebben om de 14 dagen hebben we 

bewust prioriteit gegeven aan het eerste leerjaar. Het tweede leerjaar zal dus enkel 1x per 

maand kunnen zwemmen. Het eerste leerjaar om de 14 dagen.  

 

 Regeling sneeuwklassen  
- De terugbetaling wordt eerstdaags uitgevoerd voor leerlingen van het zesde leerjaar. Een 

blaadje gaat vandaag mee om het juiste rekeningnummer te verkrijgen waarop we mogen 

terug storten.  

- Een aantal activiteiten worden momenteel vastgelegd door de juffen van L6 om ook deze 

kinderen te laten delen in het succes van de sneeuwklaswijnverkoop en het compenseren 

van het missen van hun sneeuwklas. Meer info mag ik hierover nog niet geven, maar ze 

zullen het kunnen smaken. De juffen kozen voor een mooie mix aan activiteiten, wat 

beweging, wat cultuur en vooral veel teambuilding.  

 

 Nieuws uit het team : wijzigingen en vervangingen  
Juf Annelies heeft hervat in het zesde leerjaar. Juf Mariska vervoegt opnieuw het derde leerjaar.  

Juf Urielle is nog steeds afwezig wegens ziekte, juf Sofie blijft in de bijenklas zeker tot einde  

schooljaar om stabiliteit te verzekeren voor de kinderen. Juf Urielle zal na ziekte terugkeren in functie 

van zorgjuf. Juf Rune neemt voorlopig de zorgtaak over van juf Urielle.  

Een nieuw gezicht op onze school.  
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In het lager verwelkomen we juf Amber, ook zij loopt mee in de zorg. Dit kadert in haar eindstage. Zij 

studeerde af als onderwijzer en volgde nadien een extra opleiding zorg.  

Extra handen die van pas komen .  

 

 Instappers na de paasvakantie  
Na de paasvakantie verwelkomen we : Linah, Mason, Lisette, Laurens, Tuur, Morane en Maxim. 

Welkom op onze school , wij zijn blij met jullie erbij! 

 

 Inschrijvingen op onze school : vrije inschrijvingen 

 
29 broers en zussen werden reeds ingeschreven. 12 plaatsen zijn er nog over momenteel.  

Van 24 februari 2021 (12.00 uur ‘s middags) tot 19 maart 2021 (12.00 uur ‘s middags) kan men vrij 

aanmelden. 

Ten laatste op 26 maart 2021worden scholen en ouders ingelicht. 

Vanaf 6 mei 2021: Inschrijven van de kinderen met een ticket op de school. 

 

 Oudercomité en schoolraad:  
Binnenkort organiseren we graag een moment om nog even met de klasmeters van ideeën te wisselen 

en eventueel prangende vragen en/of bedenkingen  te bespreken. Meer info volgt .  

 

Vorige week vonden jullie een  brief m.b.t. de schoolraad. We zijn dus op zoek naar twee ouders die 

de fakkel willen overnemen van Maarten en Roeland. Wie meer info wil mag gerust een mailtje sturen 

en dan kan ik wat extra uitleg geven over dit engagement wat de verwachtingen en doelstellingen zijn 

van een schoolraad.  

 

 Eerste communie en vormsel 2021 
We zijn volop in gesprek met de burgemeester, pastoor en ouders om een oplossing te vinden voor de 

eerste communie. Op dit moment mogen slechts 15 volwassenen de kerk betreden waardoor kinderen 

hun communie zonder ouders moeten doen. We hopen een oplossing te vinden die voor iedereen 

aanvaardbaar is en die perspectief geeft en iets om naar uit te kijken.  

 

 Weetjes en nuttige info  

 
- Oudercontacten in de week van 8 maart tot en met 12 maart.  

Opnieuw digitaal waardoor we meer spreiding voorzien in dagen en momenten.   

We voorzien voor alle ouders, indien gewenst, een oudercontact. Vorig jaar startten we met 

een vraag gestuurd oudercontact vanuit de leerkrachten en zorg.  

Dit jaar, door de uitzonderlijke omstandigheden zullen we ook de ouders de kans geven om 

een oudercontact aan te vragen indien zij met bepaalde zorgen zitten.  

Op het aanvraagformulier zal expliciet gevraagd worden om de reden op te geven van 

oudercontact. Zo kan iedereen zich goed voorbereiden en is er voldoende tijd om de aandacht 

specifiek te richten. Wie geen zorgen of vragen heeft is absoluut vrij om dit oudercontact niet 

aan te vragen.  

- Het schoolfeest dit schooljaar zal nu ook met 100% zekerheid niet kunnen/mogen 

doorgaan.  

 

Warme groet 

 

Kristof Hoste , Directie en het schoolteam 

 


