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schoolklap
Beste wensen
Ook langs deze weg wil ik onze welgemeende beste wensen overbrengen naar jullie
allemaal. Een jaar dat de nodige zorgen met zich meebracht is afgesloten en we kijken
met goede moed en hoop naar de toekomst.
Directiewissel:
Op maandag 4 januari nam ik de fakkel over van Meneer Herman. Mijn naam is Katie
Antjon en ik ben er van overtuigd dat we in even goede verstandhouding zullen kunnen samenwerken om van onze school de beste school voor onze kinderen te blijven
maken.
Coronamaatregelen: geen wijzigingen tot en met 12 februari
Samen met de onderwijspartners en in overleg met de virologen heeft onderwijsminister Ben Weyts beslist dat de huidige coronamaatregelen in het onderwijs van kracht
blijven tot en met vrijdag 12 februari 2021.
Het is dan ook met pijn in het hart dat we er moeten op aandringen dat jullie als ouders
aan de schoolpoort wachten tot de kinderen naar buiten komen. We willen immers allemaal voorkomen dat we onze school moeten sluiten omwille van een uitbraak.
Ouderavond voor het eerste leerjaar
Onder de huidige omstandigheden is het voor ons niet mogelijk om een degelijke ouderavond uit te werken. Wij hopen dit op een later tijdstip alsnog te kunnen doen.
Inschrijvingen schooljaar 2021-2022
Op maandag 1 februari start de inschrijvingsperiode voor de broers en zussen van leerlingen die nu al op onze school zitten. Omdat jullie nu niet naar school mogen komen
tijdens de aanwezigheid van de leerlingen, vragen we jullie zo snel mogelijk een afspraak te maken met het secretariaat. Die afspraken kunnen liggen op maandag, dinsdag en donderdag tussen 16u15 en 16u45, maar U kan nu al bellen.

11 januari 2021

Geen meerdaagse uitstappen tot en met paasvakantie
Zonet kregen wij bericht dat de GEES in haar communicatie met Minister Weyts een
aantal knopen heeft doorgehakt. Eén daarvan heeft rechtstreekse impact op een aantal
van onze plannen, namelijk de zeeklassen: ‘Meerdaagse uitstappen organiseren is alvast tot en met de paasvakantie niet toegestaan. Dat is een moeilijke beslissing, maar
de situatie blijft in de komende maanden precair. Bovendien riskeren scholen hoge annulatiekosten als deze beslissing wordt uitgesteld.’ Jammer genoeg zal dus onze groep
uit het 4de leerjaar deze fijne ervaring moeten missen, maar ik ben er zeker van dat de
leerkrachten nog een aantal alternatieven zullen bedenken die wel coronaproof zijn.
Beslissing over krokusvakantie ten laatste op 22/1
Op basis van de huidige besmettingscijfers is de krokusvakantie verlengen nog niet
aan de orde. Indien de cijfer s toch ver slechter en, wor dt bekeken of er voor of na
de krokusvakantie een extra week afkoelingsperiode komt. In dat geval zal die extra
week ingevuld worden met collectief afstandsonderwijs. Van zodra de school op de
hoogte gebracht wordt, geven we het U door.
Met vriendelijke groeten,
Katie Antjon
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kalender vrije dagen
woensdag 27 januari 2021: pedagogische werkdag = vrijaf voor de lln
Krokusvakantie van maandag 15 februari t.e.m. vrijdag 19 februari 2021
maandag 08 maart 2021: facultatieve verlofdag
Paasvakantie van maandag 05 april t.e.m. vrijdag 16 april 2021
donderdag 13 mei 2021 O.H.-Hemelvaart en vrijdag 14 mei 2020 = vrijaf
maandag 24 mei 2021 Pinkstermaandag = vrijaf
vrijdag 25 juni 2021: pedagogische werkdag = vrijaf voor de lln
dinsdag 30 juni 2021 om 16u05: start van de zomervakantie

Kalender klas– en schoolactiviteiten (verdere info via klasklap of Gimme)
woensdag 24 februari 2021: opendeurdag kleuter
zaterdag 27 februari 2021: infodag
maandag 15 maart t.e.m. woensdag 17 maart 2021: Zeeklassen voor het 3lj en 4lj GEANNULEERD
dinsdag 27 t.e.m. vrijdag 30 april 2021: Kemmelklassen voor 6lj.
zaterdag 01 mei 2021: Eerste Communie
zaterdag 29 mei 2021: Tuinfeest
zondag 27 juni 2021: OC ontbijt

klasklap
Kleuter
3KA/3KB De voorbije kerstperiode was het enorm druk in de boomhut, want Fladderak, Lotte Langzaam,
Nol de Mol en Minnie Muis vierden samen het nieuwe jaar !
Maar momenteel is het wat stil onderaan de boomhut.
Minnie Muis is niet in haar normale doen.
Misschien iets teveel gegeten? Wat teveel gedronken? Teveel gedanst?
Misschien te laat in bed…?
Alle dieren en ook wij maken ons zorgen!
Wat is er toch aan de hand?
Kan je kleuter een grote schoendoos meebrengen naar klas ?
Dank je wel,
juf Orphée en juf Hilde
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