NIEUWSBRIEF
ZIEKE COLLEGA’S + WIJZIGING SCHOOLORGANISATIE + DATA

Wellicht kon je de sappen van het wintersamenzijn in je opzuigen,
om in de lente te knoppen,
in de zomer te kunnen bloeien,
in de herfst weer stil te worden
en in de winter de sappen weer naar binnen te slurpen.
Beste ouders,
Hopelijk hebben jullie kinderen (samen met jullie?) kunnen genieten van een gezellige
krokusvakantie.
Enkele collega’s zijn in ziekteverlof. In andere klassen zijn er wijzigingen in de organisatie.
Omdat het over veel groepen gaat, deel ik het meteen aan alle ouders mee. Zo is iedereen op de
hoogte van de wijzigingen.
We blikken ook nog even vooruit op de kalender van dit schooljaar.

ZIEKTEVERLOF IN K3A EN L1A

K3A

Ann Latré moet zeker twee weken thuis blijven. Ze wordt vervangen door Florien
Debaene.
florien.debaene@basisscholensintlodewijkscollege.be
Florien werkte voor de krokusvakantie ook al op onze school (vervanging in L1).
Welkom, terug, Florien en spoedig herstel, Ann!

L1A

Het ziekteverlof van Nele Debyser is met twee weken verlengd. Voor de vakantie
namen Arne en Florien L1 onder hun vleugels. Nu komt Eline Boone als
vervanger voor Nele in L1A. Eline werkte al eerder in de scholengemeenschap
(en deed een langlopende stage bij ons).
eline.boone@basisscholensintlodewijkscollege.be
Welkom, Eline. Spoedig herstel, Nele!

WIJZIGING SCHOOLORGANISATIE
Annelies Naert moet omwille van gezondheidsredenen, op doktersadvies, minder werken.
Dit overvalt een actieve en enthousiaste collega.
In plaats van 4/5 zal Annelies nu halftijds (1/2) aan de slag gaan.
Even enthousiast en actief;-)
Er zouden 3 leerkrachten in L4 komen, wat we niet goed vonden.
We zochten naar een duurzame oplossing voor de rest van het schooljaar. Zowel voor L4, voor
Annelies, als voor alle betrokken klassen.
Dit zijn geen vanzelfsprekende zaken. Ik wil alle betrokken collega’s oprecht bedanken om zo
constructief te helpen meezoeken naar een goede regeling in de eerste plaats voor onze
kinderen. Dit gaat uiteraard hand in hand met een goede regeling voor de collega’s. Want “van
gelukkige leraren leer je de mooiste dingen”.
Wat een flexibiliteit toonden jullie, collega’s. Respect en bedankt!

L4

Leonie wordt voltijds klastitularis voor L4. Tot nu toe stond Leonie enkel op
donderdag en vaak op vrijdag voor L4. Ze kent de kinderen dus al.
Op dinsdagvoormiddag komt er extra zorg (dat is dus meer dan voorheen) door
Annelies.
leonie.vanhaelemeersch@baslos.be

L3A/B

Leonie zal dus niet verder verantwoordelijk zijn voor L3B.
Zoë (die nu een dag in L2 en een dag in L5 kwam) zal dit overnemen op
donderdag en vrijdag.
zoe.vandersteen@baslos.be
Axelle blijft de ‘stevige’ organisator in heel L3.
Op maandagvoormiddag zal ook de zoco, Maaike, een uur bijspringen.
Op maandagnamiddag komt Lindsay als versterking. Lindsay kwam vorig jaar,
tijdens de lockdown, vaak bijspringen in de ‘noodopvang’.
lindsay.pintelon@basisscholensintlodewijkscollege.be

L2

Cindy blijft de klasjuf.
Annelies vervangt Zoë op donderdag.
annelies.naert@baslos.be

L5

Katrien blijft de klasjuf.
Davina vervangt Zoë op vrijdag.
davina.bourguignon@baslos.be

Een hele boterham, hé.
Wij zien het in elk geval allemaal goed zitten. We geloven dat we een stabiele en degelijke
organisatie konden opzetten.

VOORUITBLIKKEN
Hier nog even de al gekende data op een rijtje. Altijd onder voorbehoud … met die corona weet je
maar nooit

HUIDIG SCHOOLJAAR: 2020-2021
●

●

●

●

Info voor ‘nieuwe’ ouders
o Voor ouders op zoek naar een school
o Ken je geïnteresseerde mensen? Die kunnen na schooltijd nu al een rondleiding
krijgen. Graag contact laten opnemen via info@baslos.be
Infodag
o Verplaatst van zaterdag 24 april naar zaterdag 29 mei 2021 ALS de coronaregels
het dan toelaten
o 9.30 u. – 12 u.
o Geïnteresseerden zullen vooraf kunnen inschrijven voor een rondleiding
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

VOLGEND SCHOOLJAAR: 2021-2022
●

Eerste Communie en Vormsel 2021
o De eerste communievieringen vinden plaats in het weekend van zaterdag 2 en
zondag 3 oktober 2021.
o Het vormsel vindt plaats in het weekend van 9 en 10 oktober 2021.
o Meer info vind je op https://emmausparochie.be (bij vieringen)

Er wordt een lenteweekend voorspeld.
Geniet ervan!
Anne & team

