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Kleuterschool
Het schooljaar voor de kleuters eindigt op dinsdag 30/06 om 12.05 uur . Kleuters worden op de

middag afgehaald door de ouders . In de namiddag is de school gesloten.
Er zal enkel noodopvang georganiseerd worden van 12 .05 uur tot 17 .30 uur . Voor deze

noodopvang is het verplicht om aan te melden . 

 

Lagere school
Alle leerlingen van de lagere school worden op maandag 29/06 verwacht op school . Op deze manier

willen we de kinderen en de leerkrachten de mogelijkheid geven om van elkaar afscheid te nemen als

één klasgroep . 

Voor de leerlingen van het eerste tot en met het vijfde leerjaar eindigt het schooljaar op 29/06
om 15.30 uur. 
Enkel de leerlingen van het zesde leerjaar komen ook op dinsdag 30/06 nog naar school. Wij

willen als schoolteam deze groep van kinderen op deze manier nog een speciaal afscheid geven . Zij

hebben heel wat zaken moeten missen in hun laatste jaar op onze school . Denk maar aan het vormsel ,

de bosklassen , uitstappen , hun laatste Zomerfeesten , de laatste week die normaal vol zit met allerlei

leuke uitstappen en activiteiten… 

De kinderen van de andere leerjaren hebben ook heel wat moeten missen , maar deze leerlingen zitten

in een uitzonderlijke situatie . Zij keren immers niet meer terug naar onze school . Zij nemen echt

afscheid . Net dat afscheid willen we voor hen speciaal maken . 

Daarom dus dat we enkel hen op dinsdag 30/06 naar school laten komen . Zij zullen in de watten

gelegd worden en op een feestelijke manier uitgewuifd worden tegen 14 .00 uur . Voor de zesdejaars
eindigt hun lagereschooltijd dus om 14.00 uur. Op dinsdag 30/06 is er geen noodopvang voorzien

voor de leerlingen van het zesde leerjaar door de BKO of de school na het einde van de activiteiten .

 

Op 30/06 zal er wel noodopvang georganiseerd worden voor de leerlingen van het eerste tot en met
het vijfde leerjaar in BKO Merelhofke op het domein van Depot Delux . Aanmelden hiervoor is
verplicht . 
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De kinderen van de lagere school zullen op maandag 29/06 hun rapport ontvangen van de

klasleerkracht . Enkel de leerlingen van het zesde leerjaar zullen dit op een ander moment ontvangen

samen met hun getuigschrift . Dit laatste rapport zal er mogelijk wel een beetje anders uit

zien . 

Na de heropstart hebben de leerkrachten in de eerste plaats gekeken hoe ver de leerlingen staan na het

afstandsleren . Hoe hebben de kinderen de nieuwe leerstof verwerkt gekregen . Er is ingezet op het

herhalen van die nieuwe leerstof en er is nog andere nieuwe leerstof aangeboden geweest . Deze

leerstof is enigszins ook nog geëvalueerd geweest . 

Onze leerkrachten hebben mogen vaststellen dat heel veel kinderen ontzettend hard hebben gewerkt .

Zij merkten ook dat niet alle kinderen alle leerstof al volledig onder de knie hebben . Dit is gezien de

omstandigheden zeker te begrijpen . Zij hebben deze zaken verzameld en dit zal ook doorgespeeld

worden aan de leerkrachten van de volgende leerjaren zodat mogelijk (kleine) achterstanden verder

opgevolgd kunnen worden na de zomervakantie .

U zal op de rapporten mogelijk een mengelmoes zien van punten en van “woordjes”. We beseffen dat

sommige stukken leerstof al voldoende aan bod zijn gekomen waardoor er wel degelijk een score kan

gegeven worden op een evaluatiemoment . Andere leerstof is nog niet voldoende aan bod kunnen

komen waardoor er geopteerd wordt om deze leerstof niet te quoteren , maar eerder te motiveren en

te stimuleren met een woordje uitleg .

Hierdoor zal er een verschil zijn tussen de rapporten van het eerste , tweede en zesde leerjaar ten

opzichte van die van het derde , vierde en vijfde leerjaar .

De leerlingen van het zesde leerjaar ontvangen hun rapport en getuigschrift op een ander moment .

De proclamatie (of een andere vorm van diploma-uitreiking) is een ijkpunt in het leven van onze

leerlingen en een moment waar elke leerling naar uitkijkt . Ook daar botsen we jammer genoeg op

de grenzen van de coronarichtlijnen , zoals die momenteel gelden . Ze impliceren dat de

proclamaties bij voorkeur per contactbubbel gebeuren . Een gezamenlijke proclamatie voor alle

laatstejaars op dezelfde locatie kan helaas niet . 

 

Er is wel een voorstel ingediend om per klas een korte krachtige proclamatie te organiseren . Dit

voorstel is goedgekeurd waardoor we dit speciale moment enigszins aangepast toch kunnen laten

doorgaan . 

 

De proclamaties gaan door op zaterdag 27 juni 2020 volgens onderstaand schema :

       6A: 17.00 uur – 17.30 uur     
  6B: 18.00 uur – 18.30 uur     

       6C: 19.00 uur – 19.30 uur
 

De ouders van het zesde leerjaar ontvangen nog een aparte 

berichtgeving over dit toch wel speciaal moment in de 

schoolloopbaan van hun zoon of dochter .
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Op de laatste schooldag hebben we ook de traditie om de nieuwe klassen zichtbaar te maken voor de

kinderen door op een bepaald moment deze nieuwe klassen te vormen op de speelplaats . Zo kunnen

ze effectief zien wie hun nieuwe juf of meester zal worden en wie hun klasgenoten zullen zijn .

Omwille van dezelfde veiligheidsrichtlijnen zal dit niet mogelijk zijn .

 

Omdat deze laatste dag (maandag 29/06) in het teken zal staan van afscheid nemen en dit op deze

moment al emotioneel zwaar genoeg zal zijn voor een groot deel van de kinderen , hebben we

besloten om de nieuwe klasindeling niet op deze dag mee te geven of door te mailen naar de ouders . 

De klaslijsten voor het schooljaar 2020-2021 zullen pas op 3 juli in de namiddag verstuurd worden

via mail.
Aan deze klasverdelingen zal heel wat voorbereidend werk aan voorafgegaan zijn . Zeker in deze tijden

nog meer . De klasverdelingen zijn niet voor onderhandeling bespreekbaar .

 

Om de sprong naar het volgend schooljaar toch ook niet zomaar te laten gebeuren hebben we met

het team besloten dat er eind augustus voor de hele school een kijkmoment georganiseerd
zal worden . Dit kijkmoment bestaat al een hele tijd in de afdeling Heiligstraat .

Deze meer dan geslaagde activiteit wordt dus doorgetrokken naar de afdeling Lindelei .

 

Deze kijkdag zal georganiseerd worden op donderdag 27 augustus tussen 18.00 uur en 19.00 uur . U

zal op dat moment samen met uw kind kunnen komen kennismaken met de klasleerkracht en de

nieuwe klas . 

 

Dit moment zal doorgaan onder voorbehoud dat de school normaal en volledig kan opstarten zonder

alle richtlijnen en “coronashizle”.

 

De mail met de klaslijsten zal ook een overzicht bevatten van de activiteiten van volgend schooljaar .

Op deze manier kan u deze data al aanstippen op jullie kalender thuis .

Op 1 juli starten in beide afdelingen de werken aan het buitenschrijnwerk van de gebouwen van de

lagere school . Alle ramen zullen vervangen worden en er zullen screens geplaatst worden aan de

buitenzijde zodat de school nog beter geïsoleerd zal zijn en er meer comfort is naar temperatuur bij

hele zonnige en warme dagen .

 

Dit betekent dat onze school opnieuw tijdens de zomervakantie een werf zal worden . De

opleverdatum is voorzien op 22 augustus . Daarna zal er hard gewerkt moeten worden om de klassen

te poetsen en klaar te zetten voor de kijkdag . Deze werken kunnen dus mogelijk een invloed hebben

op het kijkmoment eind augustus . Maar we gaan ervan uit dat de vooropgestelde datum gehaald zal

worden .
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Op het einde van dit ongewone schooljaar wil ik de ouders graag bedanken voor hun inzet en

ondersteuning die gegeven is aan de kinderen . Voor hen was het vaak niet te vatten waarom ze niet

gewoon naar school konden komen om naast het leren natuurlijk ook hun vrienden te kunnen zien .

Voor de ouders kwam er naast de nieuwe situatie van telewerken ook nog de ondersteuning en de

begeleiding van hun kinderen bij . Taken die normaal niet in die mate gevraagd worden van ouders . 

Dankjewel om dit te doen . Jullie verdienen en krijgen ons respect daarvoor . Zonder jullie was het ook

niet mogelijk geweest om dit allemaal te realiseren .

 

Onze ouderraad heeft er eigenhandig voor gezorgd dat er extra 

wasbakken op de speelplaatsen zijn geplaatst . Verschillende 

handige ouders zijn er in geslaagd om op zeer korte tijd op een 

creatieve manier een oplossing te bieden voor het meest tijdrovende

onderdeel van de dag : handen wassen onder coronarichtlijnen . 

Jullie zijn top !

 

Verschillende creatieve mama 's hebben spontaan aangeboden om 

mondmaskers te maken voor de school . Deze mondmaskers vormden 

een kleurrijk palet naast de standaard witte mondmaskers . Dankjewel !

 

Ook van de gemeente hebben we heel wat ondersteuning gekregen :

kinderopvang , poetshulp , nadars , ontsmettingsmateriaal , 

veiligheidsmateriaal , enkele laptops , spatwanden . . . 

Dankzij deze samenwerking is alles heel vlot kunnen verlopen . 

 

Een aparte vermelding ook voor een papa die via het bedrijf waar

hij werkt voor gezorgd heeft dat de nood aan laptops tijdens het 

afstandsleren volledig werd weggewerkt . U hebt samen met het 

bedrijf mogelijk gemaakt dat deze kinderen de mogelijkheden 

hadden die er nodig waren om tijdens die periode online 

bereikbaar te zijn .

 

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om ook alle leerkrachten , 

secretariaatsmedewerkers , beleidsondersteuner , poetspersoneel , 

middagtoezichters , toezichters van de voorschoolse en naschoolse opvang te bedanken . Zij hebben

vanaf half maart een ongeziene inzet en flexibiliteit getoond . Grenzen zijn meermaals verlegd , 

plannen en scenario ’s om les te geven en kinderen op te vangen zijn vaak zo snel gewijzigd waardoor

het niet eenvoudig was om overeind te blijven . Maar mijn team heeft het gedaan . Zij zijn erin

geslaagd om dit tot een meer dan goed einde te brengen . Zij verdienen allemaal naast een

oorverdovend applaus ook tonnen respect . Mag ik daarom vragen dat wanneer u uw kind de laatste

schooldag komt halen om hen met z ’n allen dit eerbetoon te geven aan de schoolpoort .

 

Geniet van jullie vakantie in eigen land of misschien wel in het

buitenland . Ook jullie hebben dit zeker verdiend . Wees nog steeds voorzichtig en blijf vooral gezond .
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