NIEUWSBRIEF EINDE SCHOOLJAAR
JUNI 2021
Beste ouder(s),
In dit coronajaar stonden we voor veel uitdagingen. Iedereen moest
bijzonder flexibel zijn…
Het was soms moeilijk om ‘echt’ contact te houden onder elkaar:
collega’s met ouders, ouders onderling, collega’s onderling.
We hopen dat er een tijd komt dat we weer nauwer met elkaar
verbonden kunnen zijn … want praten met elkaar is vaak zo
verhelderend.
Toch oprecht bedankt voor jullie vertrouwen, hulp (o.m. bij
activiteiten, …).
Aan de schoolverlaters: stel het heel heel wel. We duimen dat je
gelukkig wordt in je nieuwe school.
Aan de nieuwelingen: welkom!! We hopen dat je je vlug thuis voelt bij ons!
Aan iedereen: we wensen jullie een mooie, veilige zomer!

GEEN STUDIE MEER
Maandag- en dinsdagavond kunnen de kinderen wel in de opvang blijven (tot max. 18.30 u.). Er
is echter geen studie meer.

L2-L6 speelt tot 17 u. op de speelplaats lager.

Kleuter + L1 speelt meteen in de opvang.

AFSCHEID L6
Dinsdagavond nemen we op school afscheid van L6 én hun ouders.

ORGANISATIE VOLGEND SCHOOLJAAR
Als ouder ben je uiteraard benieuwd bij welke juf/meester je kind volgend schooljaar
terechtkomt. De namen van de klasleerkrachten zijn bekend.
Enkele opdrachten kunnen we nog niet invullen omdat we nog niet alle info vanuit het ministerie
kregen

 KLEUTERSCHOOL
P/K1A
Stien (op maandag Anneleen)
P/K1B
Veerle (op dinsdag Anneleen)
K2A
Anouchka
K3A
Ann L.
K3B
Sabine

Ambulante leerkracht / Zorg: Anneleen

Kinderverzorgster: Annelies C.  sinds deze week weten we dat elke school een
uitbreiding van uren kinderverzorging krijgt. Daar zijn we uiteraard heel tevreden mee.

LO: Katelijne (en Pieter)

Zoco: Maaike De Groote
Maandag mailen we de klaslijsten door zodat je weet bij welke juf je kind terecht komt + welke
kleuters in dezelfde klas zitten. De klaslijsten worden opgemaakt door de leerkrachten, de zoco
en de directeur. We houden met veel factoren rekening. We doen dit met de beste bedoelingen
voor iedereen. Als ouder kun je hier uiteraard niet in kezen.

 LAGERE SCHOOL
L1A
L1B
L2

Leonie (op ma, di een1/2 woe) + Nele (op ½ woe, do, vrij)
Arne
Cindy + 1 dag Ann B. (die vervangen wordt door Eline B.)
+ extra ondersteuning, hulp, zorg door Ann B. (Eline)

L3
L4
L5
L6




Axelle
Babette
+ extra ondersteuning door Annelies N.
Katrien + 1,5 dag: nog in te vullen
Annika en Stijn
Stijn stapt de eerste 6 maanden in in een ‘meelooptraject’ met de directeur.
Hij wordt vervangen door Charlotte Titeca
Ambulante uren en zorg: nog in te vullen
LO: Pieter
Zwemmen: Pieter, Maaike, Lut
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Zorgcoördinator: Maaike
ICT-coördinator / beleid: Stijn
Preventie: Annelies N.
SES-lestijden en bijspronguren: nog te verdelen
Directeur: Anne D.

LAATSTE SCHOOLDAG
Dinsdag 29 juni 2021 is de laatste schooldag.
Vanaf woensdag 30 juni kun je terecht in de Paddenstoel.

VOORUITBLIKKEN KALENDER 2021-2022
Aanvulling in rood

Klusjesdag: vrijdag 27 aug. 2021

Kennismaking met de nieuwe leerkracht (in de klas) : maandag 30 aug.: 17 u. – 18.45 u.
o Normaalgezien voor alle ouders en leerlingen
o Indien beperkingen omwille van corona:

alle nieuwe leerlingen

de leerlingen die starten in het eerste leerjaar

de peuters die dit jaar na de paasvakantie of na Hemelvaart startten

de peuters die op 1 sept. starten

Start nieuwe schooljaar: woensdag 1 sept. Je kan in de Paddenstoel inschrijven voor
namiddagopvang

Meerdaagse uitstappen
o L2: Boerderijklas Maandag 14 en dinsdag 15 maart
o L3 en L4: Tweedaagse Gent: woensdag 1 juni en donderdag 2 juni

Vrije dagen en vakanties in het eerste trimester
o Vrijdag 1 oktober: pedagogische studiedag = vrije dag voor de leerlingen
o Maandag 4 oktober: vrije dag
o Herfstvakantie: van maandag 1 november t.e.m. zondag 7 november
o Donderdag 11 november: wapenstilstand
o Vrijdag 12 november: vrije dag
o Vrijdag 24 dec.: vrije namiddag. De school sluit om 12.15 u.
o Kerstvakantie: van maandag 27 december t.e.m. zondag 9 januari

Vrije dagen en vakanties in het tweede trimester
o Krokusvakantie : van maandag 28 februari t.e.m. 6 maart 2022
o Paasvakantie : van maandag 4 april t.e.m. maandag 18 april

Vrije dagen en vakanties in het derde trimester
o Woensdag 25 mei: pedagogische studiedag = vrije dag voor de leerlingen
o Donderdag 26 mei: Onze Lieve Heer Hemelvaart = vrije dag
o Vrijdag 27 mei: vrije dag
o Maandag 6 juni: pinkstermaandag = vrije dag

Eerste communie- en vormselvieringen Emmaüsparoche
o Nieuwe data uitgestelde vieringen 2021

Eerste communie: zaterdag 2 en zondag 3 oktober 2021

Vormsel: zaterdag 9 en zondag 10 oktober 2021
o Vieringen 2022:

Eerste communie: zaterdag 28 en zondag 29 mei 2022

Vormsel: zaterdag 4 en zondag 5 juni 2022
o Meer info: www.emmausparochie.be/eerste-communie en
www.emmausparochie.be/vieringen/vormsel

LAATSTE SCHOOLREKENING
Om de boekhouding tijdig te kunnen afsluiten, mailen we de laatste schoolrekening binnenkort.
We vragen uitdrukkelijk om die rekening binnen de 10 werkdagen te betalen.

GEVONDEN VOORWERPEN
Er werden al heel wat gevonden voorwerpen opgehaald aan de rode zetel.
Ze blijven daar liggen t.e.m. donderdag 1 juli. Wat overblijft, wordt daarna aan een goed doel
geschonken.

INFO & INSCHRIJVINGEN TIJDENS DE VAKANTIE
Het secretariaat is open van maandag t.e.m. vrijdag van 9 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 17 u.

Donderdag 1 juli en vrijdag 2 juli

Vanaf woensdag 18 aug. 2021
Via mail kun je de directeur ook buiten die dagen en uren bereiken: directeur@baslos.be

Vriendelijke groeten
Anne & team

