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Beste ouders,
Over enkele dagen sluit ik mijn loopbaan af en ga ik met pensioen.
Mijn hele loopbaan lang had ik nooit een andere werkplek dan OLVA Katrientje;
eerst als onderwijzer, vanaf 1991 als directeur.
Ik was geen directeur, maar ik kreeg de kans om het te worden, met een team waarin
ik mij gedragen voelde.
De opdracht evolueerde en geen twee dagen waren dezelfde.
Vanaf 2009 mocht ik de coördinatie van de scholengemeenschap doen. Dat leidde
er toe dat ik de laatste zes jaar mijn opdracht in Katrientje deelde met juf Jo, die als
pedagogisch directeur het pedagogisch beleid en de zorg een nieuwe boost gaf.
Verschillend maar complementair stuurden we de school in dezelfde richting.
Het klinkt vreemd uit de mond van een onderwijzer, maar het voelde aan
als 1 + 1 = 3.
Het waren de mooiste jaren van mijn loopbaan.
Al die tijd stonden er ouders paraat om te helpen wanneer we daarom vroegen,
als leesouder, chauffeur, loodgieter of barman/-vrouw, … maar ook met hun expertise
op het vlak van beleid en innovatie. Nooit bleef een oproep onbeantwoord.
Het engagement van zovele ouders in het oudercomité, in de schoolraad of los van elk
inspraakorgaan is bewonderenswaardig.
Van alle ouders mocht ik veel vertrouwen in de school ervaren, waarvoor dank.
Ik ben dan ook dankbaar voor het werk dat ik heb mogen doen.
Op 1 januari volgt mevr. Katie Antjon mij op als directeur.
Ik wens haar veel goede moed en arbeidsvreugde in haar opdracht.

04 januari 2021

Het ga jullie goed in Katrientje.
Herman Vervaeke
Alles gaat voorbij
maar het goede
blijft altijd bij
(Herman Van Rompuy)
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Coronamaatregelen: geen wijzigingen tot en met 15 januari
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 15 januari 2021.
Verlenging kerstvakantie ???
Er wordt hier en daar al luidop nagedacht over een mogelijke verlenging van de kerstvakantie.
De kans bestaat dat de definitieve beslissing hierover pas een eind in de kerstvakantie valt.
Indien de overheid beslist om de kerstvakantie te verlengen, dan volgt er een periode van afstandsonderwijs.
En als dat zo is, dan is het wenselijk dat de kinderen thuis over de nodige boeken en schriften beschikken.
Daarom krijgen de kinderen van de lagere klassen die boeken en schriften net voor de vakantie preventief mee
naar huis.
Het is niet de bedoeling dat ze hiermee aan de slag gaan tijdens de kerstvakantie.
Het is wel de bedoeling dat ze al het materiaal bij zich hebben om te kunnen volgen mocht er afstandsonderwijs
komen.
Pleegzorgverlof Juf Sofie
Juf Sofie Syoen werkt als zorgleerkracht en als zorgcoördinator in het kleuter en in het 1ste en 2de leerjaar.
Ze gaat in pleegzorg, en neemt voltijds pleegzorgverlof van 4 januari tot aan de krokusvakantie.
Ze wordt vervangen door juf Shari Simoens.
Vriendelijke groet,
Herman Vervaeke

kalender vrije dagen: 1e trimester
woensdag 27 januari 2021: pedagogische werkdag = vrijaf voor de lln
Krokusvakantie van maandag 15 februari t.e.m. vrijdag 19 februari 2021
zaterdag 27 februari 2021: infodag
maandag 08 maart 2021: facultatieve verlofdag
maandag 15 maart t.e.m. woensdag 17 maart 2021: Zeeklassen voor het 3lj en 4lj
Paasvakantie van maandag 05 april t.e.m. vrijdag 16 april 2021
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