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SCHOOLNIEUWS

einde schooljaar

Beste ouders en grootouders , leerlingen en schoolteam

 Afscheid zesde leerjaar en overgang van K3 naar L1 + einde schooljaar
- De proclamatie van het zesde leerjaar zal doorgaan in het cultuurhuis.
De kinderen mogen per klasbubbel daar een show verzorgen voor alle ouders en
broers en zussen. Dit volgens het protocol van de evenementen.
- De proclamaties van K3 zullen doorgaan op verschillende dagen.
Elke K3 klas zal daar de ouders ontvangen op veilige afstand en met mondmasker.
Zo maken we ook dit mogelijk dit schooljaar.
- Er werd een alternatief gezocht en gevonden voor de kinderbarbecue, frietjes en
kippenballetjes in de tomatensaus staan op het programma.
Nadien worden ze door het OC getrakteerd op een ijsje.
- Op vrijdag 25/06 voorziet de school een verrassing voor de kinderen met dank aan
de mama van Gaston, Lowie, Eleni en Leon. Zij deed mee aan een wedstrijd,
nomineerde onze school en won. Wat de verrassing is kunnen we nog niet laten
- weten, maar het zal de moeite zijn. Alle beentjes los!
 Wijzigingen binnen het team
- Juf Annelies wordt in september en oktober vervangen door juf Chloé De Ruyck.
Zij is tevens oud-leerlinge van deze school. We wensen haar veel succes.
Juf Sofie Vt zal vervangen worden door juf Amber. Zij loopt op deze school al
geruime tijd stage en springt in bij de zorg. Zij kent onze school en de kinderen
dus al zeer goed waardoor ze moeiteloos kan aanvangen vanaf begin volgend
schooljaar.
- Ook binnen onze zorgwerking voeren we een wijziging in.
Juf Sofie V en juf Beaudine wisselen van rol. Zo zal juf Beaudine , samen met juf
Els, de klastitularis zijn van L4 en zal juf Sofie V onze zorgwerking komen versterken in de bovenbouw.
- We nemen jammer genoeg ook dit schooljaar afscheid van juf Sofie De Moor
( zorg en bijtjesklas ) en Janna ( halftijds konijntjesklas ). We hebben onvoldoende
uren om iedereen aan boord te houden, hoe graag we dit ook willen.
Ook juf Rune ( zorg ) en Gina ( kinderverzorgster ) zien we voorlopig niet meer terug.
- Juf Jeanine en Joyce nemen afscheid op onze school als toezichthouders.
We dienen nog steeds te zoeken naar vervanging voor deze functies.
 Laatste schooldag : praktische regeling
- Verloren voorwerpen checken
- Einde om 11.40 uur
- Opvang voorzien door Vlerkopvang tot 18.15 uur zoals gewoon.
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 Buddywerking L4- K3
- Volgende week fotograferen we de kinderen van K3 en hun meter of peter uit het
vierde leerjaar.
De ouders van beide groepen krijgen hierover nog een infobrief volgende week.
Zij krijgen ook nog een foto mee met de naam van de meter/peter en hun kindje.
 Infoavonden in augustus en september update
- De infoavonden zullen opnieuw ,en hopelijk de laatste keer, doorgaan in onze
grote ruimtes. ( refter/gymzaal)
We willen vermijden dat we alles terug in de klassen toelaten en dan eind augustus
dienen te melden dat we opnieuw alles moeten veranderen, vandaar deze
oplossing. De brieven worden volgende week in de weeknieuwsmail aangeleverd.
De kleuters doen het op twee dagen ( 27 en 30 augustus ) en in het lager op drie
dagen. ( 6,7 en 9 september )
 Sportkamp op school ( 2-6 aug ) + zomerschool ( 9-20 aug )
Van 2 tot en met 6 augustus zal er een sportkamp doorgaan op deze school.
De gymzaal, speelplaats en refter worden hiervoor gebruikt. In deze week is de Vlerkopvang niet aanwezig.
Ook de zomerschool vanuit de gemeente zal op onze locatie doorgaan.
Alle zorg coördinatoren van de Merelbeekse scholen melden kinderen aan die
kwetsbaar zijn, te veel achterstand hebben opgelopen of te weinig ondersteuning thuis
hebben. Zij krijgen twee weken een mix van schoolse vaardigheden en ontspanning
aangeboden. Deze ouders krijgen hiervoor een uitnodiging. Dit is in samenwerking
met het Huis van het Kind van Merelbeke.
 Sneeuwklassen
De sneeuwklassen werden bevestigd deze week.
De sneeuwklassen gaan door van 17 tot en met 28 januari in Bad Hofgastein in
Oostenrijk. Zij gaan met de bus. Meer info volgt volgend schooljaar op een aparte
infoavond. Deze zal vermoedelijk in december doorgaan.
 IDP 4 en 6 resultaten
De resultaten van IDP 4 zijn reeds binnen. Op die van het zesde moeten we nog even
wachten. We scoorden als school uitstekend.
Voor wiskunde scoorden we gemiddeld 87%, 17% boven het Vlaams gemiddelde.
Voor Taal scoorden we 86%, 15% boven het Vlaams gemiddelde.
Voor OW scoorden we 85%, 10% boven het Vlaams gemiddelde.
We mogen dus spreken van een uitstekend resultaat voor deze school en de leerlingen.
We zijn hier fier op.

Een warme groet
Kristof Hoste , Directie en het schoolteam

Schoolbestuur: VZW Katholieke Scholen Regio Gent-Zuid Land van Rhode – Bergstraat 32A – 9820 Merelbeke ~ ondernemingsnummer: 416252536

