Beste ouders
Ook in deze bizarre tijden lonkt de vakantie, al is het anders dan anders. Niets is wat het
was maar we geloven dat het ooit weer wordt zoals we het allemaal graag hebben.
De laatste schoolweken zijn ingegaan. We hebben met het team samengezeten, niet om
vast te stellen wat we allemaal niet kunnen doen maar om te kijken wat wel mogelijk is
om in schoonheid te eindigen.
Wat zijn we nog van plan?
Gezamenlijk en feestelijk het schooljaar afsluiten
Op dinsdag 30 juni sluiten we het schooljaar af met een ‘frietjesdag’. Er komt, zoals vorig
schooljaar, een frietmobiel naar school. In het kader van duurzaamheid vragen we dat
alle deelnemende kinderen een kommetje en eventueel een vorkje in een plastic zakje
meebrengen. De kleuters zullen bediend worden in de klas, de leerlingen van de lagere
school zullen per klas aanschuiven met hun kommetje om daarna samen met de
leerkracht te eten, apart van de andere klassen. We willen op die manier de kinderen van
de lagere school toch nog eens met de hele klas laten samenkomen tijdens het
frietmoment. Dat betekent dat de kinderen van de voormiddaggroep verwacht worden
om 8.30 uur en blijven tot 13.30 uur. De kinderen van de namiddaggroep komen van
11.30 uur tot 16.00 uur. Via het meegegeven briefje kan er ingeschreven worden voor de
frietjesdag. Uiteraard is dit geen verplichting. Een lunchpakket van thuis kan zeker ook.
Kinderen voor wie noodopvang nodig is, kunnen uiteraard vroeger komen of langer
blijven.
Rapporten in de lagere school
De rapportering zoals jullie die gewoon zijn in de lagere school, zullen we niet doen. Er
werd werk gemaakt van een apart document waarin we, samen met jullie, even
terugblikken op het afstandsleren en het functioneren tijdens de laatste weken van het
schooljaar. Het afstandsleren willen we graag samen met jullie evalueren. Je zal daarvoor
nog een documentje meekrijgen dat we graag ingevuld terugzien.
Oudercontacten
Oudercontacten op school zijn niet toegestaan, tenzij alle ‘afstandsmiddelen’ uitgeput
zijn en enkel in heel uitzonderlijke omstandigheden. Toch willen de leerkrachten het
schooljaar graag ook met jullie afsluiten. Ze zullen proberen jullie nog eens op te bellen
voor een kort afrondend gesprekje.

Afscheid kleuterschool
Onze bijen nemen afscheid van een hopelijk fijne kleutertijd. Zij zullen dat feestelijk doen
op de Junoboot (Stropkaai), op maandag 29 juni. Maandag is sluitingsdag, onze kleuters
zullen daar dus alleen zijn met de juffen. Zij zullen daar smullen van een heerlijk
pastaslaatje en een drankje. We zorgen ook voor een fijn aandenken voor elke kleuter en
zullen hier en daar wat filmen zodat de ouders van de derde kleuterklassers toch een
beetje de sfeer kunnen opsnuiven.
Afscheid 6de leerjaar
Het is niet toegelaten om een proclamatie te houden in het bijzijn van de ouders van de
leerlingen die hun getuigschrift ontvangen. Toch willen we er, vooral voor de leerlingen,
een onvergetelijk moment van maken. We voorzien met de hele klas - want dat mag een sleep-over op school op maandag 29 juni. We maken er een pizza-avond van met
wat frisdrank en andere knabbeltjes. ’s Morgens voorzien we voor de kinderen ook een
ontbijt. Juf Katelijne zal hierover verder communiceren met haar leerlingen en hun
ouders. Achteraf kunnen ook de ouders van onze schoolverlaters wat meegenieten via
een filmpje dat we zullen maken.
Met deze initiatieven sluiten we het schooljaar af in de hoop dat we in september in
‘normale’ omstandigheden kunnen starten. We willen niet nalaten jullie nogmaals te
bedanken voor de medewerking en flexibiliteit die jullie aan de dag gelegd hebben de
voorbije tijd. We beseffen dat sommige ouders zich in allerlei bochten gewrongen
hebben om het beste van zichzelf te geven voor dat ene doel: hun en onze oogappels.
Een welgemeende dankjewel daarvoor!
Binnenkort ontvangen jullie een schrijven in verband met de organisatie en planning voor
volgend schooljaar.
Alvast een fijne vakantie aan jullie allen!
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