⚫⚫⚫
Nieuwsbrief ZOMERVAKANTIE 2021
Even terugblikken op het voorbije schooljaar …
We hadden het ons allemaal anders voorgesteld. Het werd uiteindelijk een verlengde van
vorig schooljaar met heel wat maatregelen om rekening mee te houden. Al bij al konden we
er steeds tegenaan gaan met een positieve ingesteldheid, een mooie opvolging door alle
‘partners’, vol goede moed. Regelmatig klonk het lied “Laat de  in je ”.
Dank aan iedereen om ons dit jaar opnieuw bij te staan:
ouders, ouderraad, gemachtigde opzichters, begeleiders
van ‘buitenactiviteiten’, ….!
Wat zouden we als school zijn zonder de inzet van al deze
mensen?
Ons jaarthema ‘Zonnewacht en Maneraad’ kent volgend schooljaar een uitbreiding, er is nog
stof genoeg om hiermee verder te gaan.

Belangrijke boodschap op het einde van het schooljaar:
Denken we er op de laatste dag aan allerlei zaken mee naar huis te nemen? Hier alvast een
lijstje:
1. Turngerief om te laten wassen thuis. 2dehands turnkledij is steeds welkom, zo
kunnen we dit aanbieden aan wie liever geen nieuw koopt.
2. Brooddozen, drinkflessen, kledij, …. De stapel wordt, raar maar waar, weer groter.
Alles wordt verzameld en uitgestald bij de poort(en). Nemen we een kijkje?
Wat achterblijft krijgt een tweede leven via ‘Ommekaar’ en ‘Opnieuw en co’.
Aangezien ouders de school nog steeds niet mogen betreden, wordt het einde en het afscheid
van het schooljaar opnieuw anders dan andere jaren:
Op de laatste schooldag, woensdag 30 juni, krijgt iedereen van de lagere zijn rapport mee.
Kinderen die omwille van uitzonderlijke omstandigheden het rapport niet kunnen afhalen,
kunnen nog steeds terecht op het secretariaat de eerste week van juli of de laatste week van
augustus. De digitale versie krijgen jullie sowieso te zien via Questi vanaf 1 juli.
De proclamatie van K3 en L6 gaat door, zoals reeds gecommuniceerd met de betreffende
ouders, op alternatieve wijze. Door de strikte maatregelen krijgen/kregen de ‘afstudeerders’
hun diploma/getuigschrift via een gepast afscheid.
Ook zijn er geen oudercontacten meer; ouders waar een gesprek nodig is of was, werden
persoonlijk aangesproken. Wie toch nog iets wil bespreken, kan steeds zijn vraag richten tot
de klasleerkracht zelf. De laatste schooldag is het ganse team er om jullie op het kerkplein
nog een fijne vakantie toe te wensen.
Hoe 1 september er zal uitzien, wordt nog afwachten. Gezien de graad van vaccinatie is de
hoop en kans groot om op een aangename en ‘normale’ manier te starten. Jullie zullen zeker
en vast bericht worden via de school en/of klasleerkracht.
Wij krijgen zelf pas de laatste richtlijnen voor de start half augustus.
Aan de samenstelling van het team wijzigt er alvast voorlopig niets naar volgend schooljaar
toe, we gaan verder met het vertrouwde team.
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In de kijker voor komend schooljaar:
1. Verlofdagen schooljaar 2021-2022
- Pedagogische Studiedagen:
vrijdag 12 november 2021
Woensdag 2 februari 2022
Dinsdag 7 juni 2022
- Lokale verlofdagen:

dinsdag 29 oktober 2021 – jaarmarkt Dworp
maandag 28 maart 2022

- Officiële vakantieperiodes/verlofdagen:
Herfstvakantie
maandag 1/11 tot vrijdag 5/11/’21
Wapenstilstand
donderdag 11/11/’21
Kerstvakantie
vrijdag 24/12/’21 vanaf 12u05 tot vrijdag 9/01/’22
Krokusvakantie
maandag 28/02 tot vrijdag 6/03/’22
Paasvakantie
maandag 4/04 tot en met maandag 18/04/’22
Hemelvaart
donderdag 26/05/’22
Brugdag na Hemelvaart
vrijdag 27/05/’22
Pinkstermaandag
maandag 6/06/’22
Zomervakantie
vrijdag 1/07 tot en met woensdag 31/08/’22
2. Onder voorbehoud van richtlijnen ivm de Corona-nasleep:
Infovergadering voor de instappers in het onthaalklasje, K1B en het eerste leerjaar:
 maandag 30 augustus:

K1B (juf Jone)
onthaalklas (juf Wendy)
eerste leerjaar (meester Koen en juf Karin)

18u30
19u15
20u

Infovergaderingen voor kleuters en lagere (behalve onthaalklas, K1B en L1) vinden plaats
verspreid over 3 dagen. Dit om elke ouder de kans te geven in de klas(sen) van zijn kind(eren) te
gaan luisteren naar de uitleg. Bij de planning werd rekening gehouden met gezinnen die kinderen
hebben in meerdere klassen.
 woensdag, 1 september: 18u30 K3
19u L2
19u30
L5
 donderdag, 2 september: 18u30 K2
 maandag, 6 september:

19u

19u

L3

20u

L4

L6

3. Startdag van het nieuwe schooljaar op woensdag 1 september: Iedereen paraat!
4. Voor wie reeds enkele lege vakjes wil vullen op de kalender, alvast enkele grote activiteiten op
een rijtje voor de hele school in september. De meeste zijn jaarlijks weerkerende initiatieven
(onder voorbehoud):
- 9 september 2021
Verteltheater voor klein tot groot
- 17 september 2021
Strapdag (stappen en trappen)
- 19 september 2021
Verhalenwandeling ouderraad
- 23 en 24 september 2021 Meester op de fiets
- 29 september 2021
‘Breng je sportclub naar school’
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