SCHOOLNIEUWS januari 2022
Beste ouders en grootouders , leerlingen en schoolteam
Warme transities : TEAM T-T-T-T
In de zomervakantie zijn we met deze school, het Vlerkje, de buitenschoolse Vlerkopvang en het Huis
van het Kind aan de slag gegaan rond warme transities. We haalden jammer genoeg de subsidie niet
binnen, maar dit houdt ons niet tegen om dit waardevolle initiatief, mits aanpassingen, toch uit te
voeren en in de praktijk te brengen. Van zodra dit dossier volledig is afgerond berichten we jullie
hierover uitvoerig door middel van een flyer.
Uitgangspunten of doelstellingen:
1. Warme transitie tussen kinderopvang en de school.
Centraal staat de taalontwikkeling en toegankelijkheid voor elke kind.
Dit doen we door gezamenlijke activiteiten te organiseren met het Vlerkje, wenmomenten
warmer en uitgebreider te maken, onze visie op taal, spelend leren samen te ontwikkelen
2. Warme transitie tussen de school en de buitenschoolse opvang.
Centraal staat hier de taalontwikkeling, maar vooral talentontwikkeling.
Dit doen we door de vrije tijdsbesteding uit Merelbeke op woensdag naar de school te halen.
Hierdoor komen kleuters al snel in contact met de vele mogelijkheden om hun talenten verder
te ontwikkelen.
3. Warme transitie tussen thuis enerzijds en anderzijds de kinderopvang, school en buitenschoolse
opvang.
Centraal staat hier de ouderbetrokkenheid.
Hierin zien we vooral de taak van het Huis van het Kind.
Op deze manier willen we iedereen bereiken, willen we drempels wegwerken.
Op deze manier hopen we alle ouders het belang van kinderopvang en school duidelijk te
maken. En zo vermijden we eventuele talige achterstand bij aanvang van de kleuterschool.

 Wijzigingen binnen het team
-

Juf Chloé zal op school terugkeren vanaf 14/02/2022.
Zij zal steeds aanwezig zijn op donderdag en vrijdag, tweewekelijks ook op
woensdag. Zij zal op dit moment een klas overnemen waardoor de klasleerkracht
aan beleidsondersteuning kan doen.

-

Meester Bram nam op dinsdag 1 februari 2022 de opdracht over van meester
Peter. We wensen hem alle succes. Meester Bram zal les geven aan de volledige
basisschool. ( kleuter en lager )
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 Afscheid meester Peter: deel 1
Meester Peter heeft maandag zijn laatste dag gepresteerd op onze school. Hij werd op gepaste, doch
beperkte wijze uitgewuifd. Dit had alweer alles te maken met corona.
Zijn grote feest met kinderen en alle andere betrokkenen zal pas op 1 april doorgaan.
Dan maken we dit allemaal goed.

 Vriendschapsweek 2022 : projectweek in functie van diversiteit
De vriendschapsweek start op vrijdag 18/02 en eindigt op vrijdag 25/02.
Het centrale thema zal “diversiteit” zijn. Onbekend is onbemind.
Meer info volgt van zodra de concrete uitwerking vorm krijgt.

 Instappers 1 februari 2022 + teldag
Op 1 februari stapten er 2 kinderen in. We heten Ellie en Julia van harte welkom.
We zullen goed zorg dragen voor hen. Zij deden dit trouwens super vlot.
Op 1 februari is er ook standaard de teldag. Dan worden alle leerlingen op school geteld.
Op basis van die telling krijgen we lestijden voor het volgende schooljaar en kunnen we bepalen
hoeveel leerkrachten we hebben om de klassen in te richten voor het schooljaar 2022-2023. Vorig jaar
telden we 361 leerlingen, bij de telling van dit jaar telden we 365 leerlingen. Dat is uiteraard goed
nieuws. Zeker aangezien we volgend schooljaar een extra
K2-K3 klas willen oprichten. Zo worden ook daar de klassen wat kleiner.

 Inschrijvingen op onze school : info geboortejaar 2020
-

Inschrijving broers en zussen : reeds afgelopen, 20 broers en zussen werden ingeschreven.
Vrije inschrijvingen : aanmelden tussen 16 februari en 16 maart 2022 online
De rondleidingen lopen vlot. We duimen voor veel inschrijvingen, zo blijft onze instroom
gegarandeerd.

 Grootouderfeest en ouderfeest in de kleuterschool
Binnen het team werd er gezocht naar een andere datum. De keuze viel op 18/5 voor het
grootouderfeest en 21/5 voor het ouderfeest. Plaats deze datum alvast in je agenda.
We durven te hopen dat we deze datum niet meer hoeven te annuleren door COVID.
Hierdoor zullen we ook het oudercontact en de sportdagen moeten verplaatsen, maar dat lijkt me niet
onoverkomelijk. Zeker met het uitzicht op een eerste feest voor ouders en grootouders van kleuters



Nieuwtjes:
-

-

De sprookjestocht van 25/02 zal opnieuw niet kunnen doorgaan doordat we ons
momenteel nog steeds in code rood bevinden. Met de huidige uitval binnen ons team lijkt
het niet bijzonder verstandig om energie te stoppen in een activiteit die mogelijks alweer
niet zal kunnen doorgaan.
Achter de schermen is er zich een enthousiaste groep ouders aan het vormen met het oog
op de opvolging van het OC. Dat stemt me zeer tevreden. Een groep met frisse, nieuwe
ideeën die van 0 kan starten en het OC van de volgende jaren zal bepalen, in samen spraak
met ons team en jullie allemaal.
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