⚫⚫⚫
Nieuwsbrief ZOMERVAKANTIE 2022
Even terugblikken op het voorbije schooljaar & vooruitblikken …
Het werd een schooljaar doorspekt met covid-maatregelen en de nodige ziekteverschijnselen
die we veel liever aan ons lieten passeren. Het is niet uitgedraaid zoals we het hadden
gedroomd, maar al bij al hebben we het schooljaar goed doorstaan. We kenden heuglijke
momenten, waar de musical en het slotfeest van de Wondere Pluim slechts een paar
voorbeelden van zijn. We kenden natuurlijk ook de schoolomgeving die veranderde in een
werf, maar hier zien we ook al licht aan het einde van de tunnel. We gaan vol optimisme de
zomervakantie in en zijn al volop aan het plannen. Een nieuw jaarthema ontkiemt stilaan,
maar daar gaan we jullie nog even naar laten raden. Het thema staat in de sterren
geschreven. Met een aantal tips verborgen doorheen de school, kunnen de kinderen hier al
eens over nadenken. We moeten natuurlijk nog niet te veel prijsgeven.
Eerst nog even het huidige schooljaar afronden; onze zesdejaars uitwuiven en alle geluk
toewensen in het secundair onderwijs. Een hoofdstuk van hun boek wordt afgesloten. Ook de
kleuters van K3 beginnen een nieuw hoofdstuk en mogen stilaan beginnen dromen van hun
eerste woordjes, eerste teloefeningen. Maar eerst … genieten van een welverdiende
zomervakantie!

Belangrijke boodschap op het einde van het schooljaar:
Denken we eraan 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’.
Zoals reeds aangekondigd in de vorige nieuwsbrief nemen we op een andere manier afscheid
van het schooljaar en de kinderen:
Op de laatste schooldag, donderdag 30 juni, heeft de lagere eerst nog een sportdag
tegoed. Maar aan het einde van de schooldag mag elke ouder het rapport van de kinderen
zelf komen ophalen in de klas van zoon- of dochterlief. Ze hebben we nog even persoonlijk
contact en is er zelfs kans om een glaasje te drinken in ons ouderraadcafé. Jullie zijn
welkom vanaf 15u20 tot 17u30 in de klas van jullie kind. Ja, ook voor de kleuters!
Voor één keer komen de kinderen niet naar buiten, maar mogen de ouders de kinderen aan
hun klas ophalen. Kinderen die door omstandigheden niet door hun mama of papa
opgehaald kunnen worden direct na school, laten best weten aan de leerkracht of
hij of zij mee gaat naar de Malleboot of opgevangen wordt door iemand anders.
De Malleboot blijft op school tot 16u, daarna vertrekken ze naar hun eigen gebouw met
de overblijvers.
Ouders 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.
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De proclamatie van K3 en L6 gaat door zoals reeds gecommuniceerd met de betreffende
ouders.

In de kijker voor komend schooljaar:
1. Verlofdagen schooljaar 2021-2022
- Pedagogische Studiedagen:
Maandag 14 november 2022
Vrijdag 5 of 26 mei 2023 – staat nog niet vast want samen met
de hele scholengemeenschap
Woensdag 7 juni 2023
- Lokale verlofdagen:

Dinsdag 18 oktober 2022 – jaarmarkt Dworp
Maandag 30 januari 2023

- Officiële vakantieperiodes/verlofdagen:
Herfstvakantie
maandag 31/10 tot vrijdag 4/11/’22
Wapenstilstand
vrijdag 11/11/’22
Kerstvakantie
maandag 26/12/’22 tot vrijdag 6/01/’23
Krokusvakantie
maandag 20/02 tot vrijdag 24/02/’23
Paasvakantie
maandag 3/04 tot en met vrijdag 14/04/’23
Hemelvaart
donderdag 18/05/’23
Brugdag na Hemelvaart
vrijdag 19/05/’23
Pinkstermaandag
maandag 29/05/’23
Zomervakantie
zaterdag 1/07 tot en met woensdag 31/08/’23
2. Infomomenten voor het nemen van een goede start, plannen we op éénzelfde avond, op
dinsdag 30 augustus. Zo is iedereen op de hoogte van alle info nog voor we starten op 1
september. Diezelfde dag staan ook de schooldeuren open tussen 16u en 18u voor alle
kinderen die hun klas al eens willen zien.
Planning van de infomomenten: Bij de planning werd rekening gehouden met gezinnen die
kinderen hebben in meerdere klassen. Dit om elke ouder de kans te geven in de klas(sen) van zijn
kind(eren) te gaan luisteren naar de uitleg.
18u30

onthaalklas, K1B & K2

19u

K3 & L4

19u30

L1, L2 & L3

20u

L5 en L6

3. 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):
- Donderdag 1 september 2022
Startdag; iedereen paraat!
- Vrijdag 16 september 2022
Strapdag (stappen en trappen) & sportdag lagere
- Zondag 18 september 2022
Verhalenwandeling ouderraad
- Woensdag 28 september 2022
‘Breng je sportclub naar school’
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