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SCHOOLNIEUWS   april  2021         

Beste ouders en grootouders , leerlingen en schoolteam   
   

 Corona update en vooruitzichten/gevolgen 

 

Eerste communie en vormsel 
We blijven, samen met jullie, uitkijken naar de viering van het tweede leerjaar op zondag 20 

juni. We blijven de cijfers opvolgen en de richtlijnen en beslissen dan, samen met de pastoor, 

welke optie er kan en mag. ( viering met beide klassen samen, apart of in slechtste geval in 

open lucht ). We hopen deze beslissing eind mei te kunnen nemen.  

We houden jullie op de hoogte.  

Het vormsel voor het zesde leerjaar verscheen reeds in het parochieblaadje en staat definitief 

geprogrammeerd op zaterdag 18 september 2021.  

 

Afscheid zesde leerjaar + overgang kleuters naar lager 
Ook hier proberen we dit jaar om beide overgangen te laten doorgaan op een veilige manier. 

Vorig jaar kregen we negatief advies omtrent overgang derde kleuterklas naar eerste leerjaar, 

maar dit jaar maken we ons sterk dat we beide rituelen kunnen laten doorgaan, weliswaar  

terug op een andere manier dan we gewoon zijn.  

 

Infomomenten volgend schooljaar 

Het lijkt wat voorbarig, maar wij gaan uit van het idee dat een infoavond in september met alle 

ouders in de klas nog steeds niet tot de mogelijkheden zal behoren. Vandaar dat we opnieuw 

dit zullen organiseren zoals vorig schooljaar. We gebruiken ruime locaties ( refter/gymzaal ) 

en spreiden dit maximaal doorheen de week.  

 

Kinderbarbecue 

Ook de kinderbarbecue zal nog niet mogen doorgaan aangezien we geen mogelijkheid hebben 

om kinderen op een veilige afstand buiten te laten plaatsnemen. Vandaar dat we eind dit 

schooljaar een ander alternatief aanbieden. Een mooie afsluiter voor alle kinderen waar ze wel 

in de mogelijkheid zijn om het eten buiten te nuttigen zonder dat we hier borden en bestek 

voor nodig hebben.  

 

Oudercontacten 

Het laatste oudercontact zal ook digitaal moeten plaats vinden. Meer info volgt binnenkort.  

 

Klasfoto’s op 10 mei 2021  

Op maandag 10 mei komt de schoolfotograaf langs om de klasfoto’s te nemen buiten.  

We bekijken hoe dit veilig kan. We dienen vooral een oplossing te zoeken voor kinderen van 

het vijfde en zesde leerjaar en leerkrachten, want die dienen een mondmasker te dragen als ze 

de afstand niet kunnen behouden van 1.5 m volgens de huidige regels.  
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Sportdagen in mei 

De sportdagen in mei kunnen ook niet doorgaan. Normaal gezien trokken we richting Eeklo of 

organiseerden we een sportdag met alle kinderen van onze scholengemeenschap, maar dit kan 

uiteraard allemaal niet doorgaan. Meester Peter en juf Christa bekijken de mogelijkheden om 

de sportdag op school te laten doorgaan in de open lucht . Meer info volgt.  

 

Schoolreizen 

De schoolreizen zijn aangevraagd en de busmaatschappijen hebben een interne risico-analyse 

gemaakt waarbij ze twee klassen van éénzelfde leerjaar laten plaatsnemen op een bus mits 

voldoende ventilatie en vrije stoelen die beide klassen van elkaar scheiden. 

Ons team en onze preventieadviseur keurde dit goed waardoor de klasbubbel een  

leerjaarbubbel wordt om op schoolreis te kunnen gaan.  

Indien we dit niet doen dienen we elke klasgroep apart een bus te laten betalen en wordt een 

schoolreis onbetaalbaar. 

 

 Veiligheid en gezonde levensstijl : de grote verkeerstoets en voetgangers/fietsexamen  

Het vijfde leerjaar oefende meermaals in de klas/thuis en zal binnenkort de grote  

verkeerstoets afnemen vanuit het VSV. De kinderen van het zesde leerjaar zijn inmiddels aan 

het oefenen voor hun fietsexamen en ten slotte het vierde leerjaar zal binnenkort het voet- 

gangersexamen verkennen. We bekijken met de werkgroep of we hiervoor ook een  

infomoment met ouders organiseren en bepalen snel een datum waarop het examen wordt  

afgelegd door de kinderen.  

 

 Digisprong 

Ondertussen zijn de bedragen en steun gekend vanuit de digisprong. Vanaf volgend schooljaar 

zullen alle leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar over een eigen Chromebook beschikken 

in de klas. Doordat we zelf al enkele jaren zware investeringen aan het doen zijn slagen we er 

in om ook de tweede graad te voorzien van één chromebook per twee leerlingen. In de eerste 

graad doen we hetzelfde, maar kiezen we voor iPad’s. In de oudste kleuterklassen voorzien we 

per klas 4 iPad’s. Ons netwerk werd in 2016-2017 al aangepakt waardoor we hier minimale 

inspanningen moeten leveren om iedereen ook op het netwerk te krijgen, want computers  

aankopen alleen volstaat niet om iedereen aan de slag te krijgen.  

 

Met onze school zijn we reeds enkele jaren een visie aan het uitwerken omtrent ICT en media. 

Getuige hiervan zijn de verschillende aankopen in het verleden, maar vooral de afspraken  

binnen ons team en vooral het vast uurtje in het uurrooster om media en ICT naar een hoger 

niveau te tillen. Elke klas heeft inmiddels een jaarplan om ICT en media aan bod te laten  

komen. Ondertussen zijn we de laatste hand aan het leggen om vanaf volgend schooljaar ook 

deze vaardigheden te observeren, evalueren en rapporteren. 2x per jaar zullen jullie, vanaf 

volgend schooljaar, ook de vaardigheden van uw zoon/dochter kunnen opvolgen op vlak van 

ICT en media. Dit werd op de laatste pedagogische studiedag in orde gebracht en uitgewerkt.  

 

 Inschrijvingen op onze school : geboortejaar 2019 + instappers na Hemelvaart en  

september 

De inschrijvingen van kinderen uit geboortejaar 2019 waren een succes.  

Van de 42 beschikbare plaatsen is er nog 1 plekje vrij.  

Na Pasen stapten een aantal kleuters in ( Lisette, Laurens, Tuur, Linah, Mason, Morane, 

Maxim) en ook na Hemelvaart ( Ariadne, Oscar, Stella ). We heten ze van harte welkom en 

zullen er goed zorg voor dragen.  

 

Warme groet 

 

 

Kristof Hoste , Directie en het schoolteam 


