NIEUWSBRIEF EINDE SCHOOLJAAR

VOORUITBLIKKEN 2020-2021
Ook van de zomer
kun je een werkwoord maken.
We parasollen.
-Geert De Kockere
Beste ouder(s),

DANKJEWEL
Het schooljaar zit er (bijna) op.
We stonden samen voor ongekende uitdagingen …
Oprecht bedankt voor de steun, de openheid, de positieve samenwerking in deze vreemde tijden.
Dankjewel voor ’t vertrouwen tijdens het voorbije schooljaar! We wensen al onze leerlingen én alle
ouders een mooie zomertijd! Veel tijd om te parasollen!
Voor de zesdejaars en andere schoolverlaters: stel ’t heel heel wel!!
Met deze nieuwsbrief blikken we ook al even vooruit naar volgend schooljaar.

BEVRAGING OUDERS
Oprecht bedankt om zo massaal de ‘bevraging n.a.v. onze aanpak in de coronacrisis’ in te vullen.
Jullie feedback doet deugd én is interessant om mee aan de slag te gaan.

GEVONDEN VOORWERPEN, KLEDINGSSTUKKEN
De gevonden voorwerpen worden verzameld. Alle klassen lopen er langs zodat de kinderen de
spulletjes die van hen zijn, kunnen meenemen.
Maandag 29 en dinsdag 30 juni (of al vroeger) zullen alle gevonden voorwerpen buiten aan de rode
deur staan.
Neem je mee wat van jullie is? Dankjewel!
Op donderdag 2 juli wordt de rest aan een goed doel geschonken.

KLASFOTO’S
We maakten onlangs klasfoto’s. Maandag of dinsdag bezorgen we die aan de kinderen. Er komt 2
euro op de schoolrekening.
Wens je geen klasfoto te ontvangen, dan kun je dit (zo snel mogelijk) via mail aan de leerkracht
van je kind laten weten.

AFSCHEID ZESDE LEERJAAR
We wensen onze zesdeklassers heel mooie tienerjaren.
Jammergenoeg kunnen we geen afscheidsavond organiseren.
De leerlingen gaan donderdag nog samen kajakken, vrijdag is er, naschools, een klasfuif(je) en het
afscheid en de diplomering worden gefilmd en digitaal bezorgd.

OUDERCONTACTEN



Lager: de inschrijvingslink is gesloten. Je kan, indien gewenst, de leerkracht via mail
contacteren voor een ‘digitale afspraak’.
Kleuter: ouders die geen uitnodiging kregen of de leerkracht nog niet zelf contacteerden en
dat wensen, kunnen de leerkracht mailen.

LAATSTE SCHOOLDAG
Dinsdag 30 juni sluit de school om 11.45 u.
Alle nog aanwezige kinderen worden naar de Paddestoel gebracht.
Vergeet niet tijdig in te schrijven voor de vakantieopvang in de Paddestoel. Veel weken zijn nu al
volzet.

LAATSTE SCHOOLREKENING
Op 1 juli worden de laatste schoolrekeningen gemaild. Graag binnen de 10 werkdagen betalen.
Met vragen omtrent de schoolrekening kun je terecht bij line.pauwels@baslos.be

VERKEERSEDUCATIEVE ROUTE L6
Veel jongeren fietsen na de basisschool zelfstandig naar hun nieuwe school.
Nochtans zijn niet alle leerlingen op die leeftijd al voldoende fietsvaardig om
zich alleen in het verkeer te begeven.
Stad Brugge maakte bewegwijzerde routes waar kinderen met hun
leerkrachten, ouders of grootouders heel wat fietsvaardigheden kunnen
oefenen. Op de link hieronder vind je veel informatie. Leuk om samen met je
kinderen deze fietstocht meermaals af te leggen
https://www.brugge.be/verkeerseducatieve-route

ORGANISATIE 2020-2021


Klas
P/K1A
P/K1B
K2A
K2B
K3A
K3B



Eind juni ontvang je een klaslijst met alle namen van de nieuwe klas van je kind.
Kleuterschool: We kunnen weer zes klassen organiseren.
Leerkracht
Birthe
Huidig lokaal beneden
Veerle (op dinsdag July)
Huidig lokaal beneden
Anouchka
Huidig lokaal boven
Stien (op maandag July)
Gerenoveerde klas beneden
Ann
Huidig lokaal boven
Sabine
Huidig lokaal boven
o Kinderverzorgsters: Ellen en Annelies
o LO: Katelijne en Pieter
Lager
o

L1 en L3 zijn grote groepen leerlingen. We probeerde die groepen zoveel mogelijk
te splitsen

Klas
Leerkracht
L1A
Nele
L1B
Arne
Op maandag- en dinsdagnamiddag zitten de 2 groepen samen o.l.v. Arne
L2
Cindy + Leonie (op donderdag)
L3A
Maaike
L3B
Axelle
Op donderdag beide groepen o.l.v. Axelle
Op vrijdag beide groepen o.l.v. Maaike
L4
Annelies + Leonie (op maandag(namiddag) en dinsdag)
L5
Katrien + Leonie (op vrijdag)
L6
Duobaan Stijn en Annika
o LO op school: Pieter
o Zwemmen: Pieter, Lut en ??

Zorg
o Zorgcoördinator: Ann B.
o Zorgleerkrachten: Axelle, Annika

KENNISMAKINGSMOMENT EIND AUGUSTUS
Momenteel is het nog koffiedik kijken of we eind aug. een kennismakingsmoment mogen
organiseren.
We hopen op z’n minst enkele groepen te kunnen uitnodigen:

Donderdag 27 aug. 2020

17.15 u. – 18.15 u.

Kennismaken met de nieuwe leerkracht voor
o alle nieuwe leerlingen
o de leerlingen die starten in het eerste leerjaar
o de peuters die dit jaar na de paasvakantie of na Hemelvaart startten
o de peuters die op 1 sept. starten

TURNPAKJES



In de eerste week van sept. zal je kind op school een turnbroekje (€12) en/of turntruitje
(€10) kunnen passen.
De leerlingen van L1 zullen dat (hopelijk) al op het kennismakingsmoment van 27 aug.
kunnen doen.

INLICHTINGEN EN INSCHRIJVINGEN TIJDENS DE VAKANTE





De school is gesloten van vrijdag 3 juli t.e.m. maandag 17 augustus
Het secretariaat is elke werkdag open van 9 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 17 u.
Voor inlichtingen of inschrijvingen kun je ons contacteren (anne.dierickx@baslos.be)
Het inschrijvingsformulier voor nieuwe kinderen voor schooljaar 2020-2021 vind je op de
website >> praktische info >> onderaan bij ‘inschrijven’

DATA OM ALVAST TE NOTEREN











Het schooljaar 2020-2021 start op dinsdag 1 sept. 2020
Vrije dagen en vakanties in het eerste trimester
o Vrijdag 2 oktober 2020: pedagogische studiedag = vrije dag voor de leerlingen
o Maandag 5 oktober 2020 = vrije dag
o Herfstvakantie: van 31 oktober tot en met 8 november 2020
o Woensdag 11 november: wapenstilstand
o Kerstvakantie: van 19 december 2020 tot en met 3 januari 2021
Vrije dagen en vakanties in het tweede trimester
o Krokusvakantie : zaterdag 13 februari t.e.m. zondag 21 februari 2021
o Paasvakantie : zaterdag 3 april t.e.m. zondag 18 april 2021
Vrije dagen en vakanties in het derde trimester
o Woensdag 12 mei 2021 = pedagogische studiedag = vrije dag voor de leerlingen
o Donderdag 13 mei 2021 = Onze Lieve Heer Hemelvaart = vrije dag
o Vrijdag 14 mei 2021 = vrije dag
o Maandag 24 mei 2021= pinkstermaandag = vrije dag
o Dinsdag 25 mei 2021 = vrije dag
Eerste Communie en Vormsel 2020
o De eerste communievieringen en vormselvieringen van 2020 werden uitgesteld.

De eerste communievieringen vinden plaats op zaterdag 3 en zondag 4
oktober 2020.

De vormselvieringen op zaterdag 10 en zondag 11 oktober 2020.

Meer info vind je op https://emmausparochie.be.
o Planning vieringen 2021:

De eerste communievieringen van de Emmaüsparochie staan gepland in
het weekend van 22 en 23 mei 2021 (Pinksteren).
Alle info https://emmausparochie.be/eerste-communie

De vormselvieringen van de Emmaüsparochie staan gepland in het
weekend van 29 en 30 mei 2021
Alle info op http://emmausparochie.be/vieringen/vormsel
Boerderijklassen
o Maandag 12 en dinsdag 13 okt.
o Voor L2 en L3
Stadsklassen Brussel
o Maandag 21 t.e.m. woe 23 juni
o Voor L6

EERST GENIETEN…
… van hopelijk een (niet té) warme zomer en van veel ‘quality time’ met al wie je dierbaar is.
Geniet ervan!
Warme groet
Anne & team

