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Beste ouders en grootouders , leerlingen en schoolteam
 Nieuws vanuit het team
-

-

Heuglijk nieuws, juf Sofie Vt is voor de derde keer zwanger. Zij zal volgend schooljaar
niet hervatten en wordt vervangen. We hebben al een kandidaat voor deze vervanging op
het oog, maar kunnen dit nog niet communiceren zolang alles nog niet 100% zeker is.
Meer info volgt van zodra zekerheid.
We hebben inmiddels afscheid genomen van juf Margot V. Zij werd volop ingezet in
functie van het welbevinden van leerlingen. Als afgestudeerde “toegepaste
psychologie” hielp ze ons bijzonder goed voor, tijdens, maar vooral na corona. Kinderen
met een dalend welbevinden, problemen thuis, werden professioneel
begeleid en geholpen. Zij was ook de verbindingspersoon tussen onze school en externe
organisaties. We zagen deze zorg week na week toenemen.
In de media spreekt men steeds over de leervertraging, maar nog veel te weinig over de
gevolgen voor kinderen op het vlak van welzijn.
Er kwam een grote toename van vechtscheidingen, huiselijk geweld, rouwverlies, …. .
Zaken die een groot deel van onze zorg opslorpen en waar we te weinig of onvoldoende
voor opgeleid zijn. De expertise van Margot was en is dus noodzakelijk.
Dit jaar neemt onze huidige zorg de casussen over die noodzakelijk dienen
opgevolgd te worden. Volgend schooljaar hebben we hier geen lestijden voor, maar
proberen we dit zeker en vast verder te zetten. Het bleek een meerwaarde voor kinderen,
leerkrachten en ouders.

 Regeling einde schooljaar
-

-

-

-

Het mixen van klassen, na derde kleuterklas, en derde leerjaar gaat gewoon weer verder.
Vorig jaar hebben we dit uitzonderlijk niet gedaan omwille van covid.
We opteerden dat kinderen hun oude, vertrouwde klas al zo lang hadden moeten
missen door de lockdown, dat we dit de kinderen niet nog eens konden aandoen.
Voor mensen die nog niet lang op school zijn verduidelijk ik even:
We proberen kinderen na verloop van enkele jaren nog eens te mixen met het oog op
nieuwe kinderen leren kennen, maar ook het oog op vormen van heterogene
groepen. Af en toe is het ook nodig om eens een nieuwe dynamiek aan een
klasgroep te geven. Vroeger deden we dit 4 keer , we hebben dit na grondige
evaluatie herleid tot 2 keer. Dit bleek voor de kinderen idealer te zijn.
In het huidige derde leerjaar is dit uiteraard niet nodig aangezien zij slechts met 22 leerlingen in één groep zitten en we niet langer over de lestijden beschikken om hier
permanent 2 leerkrachten voor te voorzien.

Doorschuiven volgend schooljaar : beslissingen die al gemaakt zijn. ( z.o.z. )
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Schooljaar 2020-2021

Schooljaar 2021-2022

1A juf Wendy
1B juf Laura
2A juf Sofie Vt
2B juf Marijke
L3 meester William en juf Mariska
4A juf Els
4B juf Sofie
5A meester Geert
5B meester Kristof

juf Sofie Vt
juf Marijke
meester William
juf Mariska
juf Els en juf Sofie V
meester Geert
meester Kristof
juf Anja
juf Annelies

 Schoolraad en oudercomité
Het oudercomité is dit jaar ,op de achtergrond, hard blijven doorwerken.
De pannenkoekenverkoop, de schoolkrantjes, de verrassing voor de communicanten, … zijn enkele
voorbeelden van geslaagde acties/initiatieven die ons ,als school, faciliteren en extra mogelijkheden
geven op financieel vlak. Zij zijn een zeer belangrijke schakel in ons geheel. Onmisbaar.
Door corona verlengen zij hun engagement nog voor één schooljaar. Dan dienen zij afscheid te nemen
aangezien hun zoon/dochter dan de school zal verlaten. Op dit moment hebben wij nog geen mensen
die wensen dit werk verder te zetten. Dit bezorgt ons wat kopzorgen.
We hopen op nieuwe, gemotiveerde mensen om de fakkel over te nemen. Mensen die nog 1 jaar
kunnen/willen begeleid worden en op weg worden gezet om dan effectief over te nemen.
De samenwerking met de klasmeters verloopt prima en zorgt voor een fijne, frisse en nieuwe
dynamiek. Bedankt ook aan hen voor dit engagement. Misschien zetten zij wel een volgende stap.
In de schoolraad wuiven we enkele gezichten uit. Juf Anja neemt afscheid als voorzitster, Maarten en
Roeland ( papa’s van respectievelijk Elise en Merlijn ) als vertegenwoordigers van de ouders.
Zij worden vervangen door juf Mariska en papa’s Jan en Frederik. (papa’s van Wout en Laure)

 Werking Noord-Zuid: geitjesproject in Burundi
De voorbije jaren organiseerden we steevast een sober maal en spaarden we geld voor het geitjesproject in Burundi. Een vrijwillige donatie van €2 leverde steeds aardig wat geitjes op. Dit jaar kon dit
uiteraard niet door gaan en gingen sommige klassen zelf aan de slag. Ze deden een sponsortocht,
voerden taakjes uit of deden andere initiatieven om terug wat geld in het laatje te krijgen voor ons
geitjesproject. De opbrengst bleek 4x groter te zijn dan andere jaren. De kinderen voelden zich meer
betrokken en kozen zelf een initiatief. In de toekomst zullen we op deze ingeslagen weg verder gaan.
Een grote merci aan alle sponsors groot of klein. Fijn om te merken dat onze naastenliefde ongedeerd
bleef, zelfs met corona.

 Zwemmen na corona
We merken op dat het zwemmen echt heeft geleden onder Corona. Vandaar dat we volgend schooljaar
hier werk van dienen te maken. Ook jullie kunnen hierbij helpen door zich kandidaat te stellen om het
zwemmen te begeleiden volgend schooljaar. Zo maken we kleinere groepjes die intensief kunnen
worden begeleid.
Maar ook tijdens de grote vakantie zou het ideaal zijn moesten jullie vaak met de kinderen gaan
zwemmen. Zo leren ze opnieuw wennen aan water, om zich vervolgens veilig te begeven in en rond
het zwembad. Nadien eindigen we met de juiste zwemtechniek. Meester Peter voorziet zeker en vast
nog een blaadje met handige tips.

Een warme groet
Kristof Hoste , Directie en het schoolteam
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