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Nieuwsbrief 14 voor ouders – 6 mei 2021
Beste ouder(s)
Intussen zijn we de laatste 8 weken van het huidige schooljaar aangebroken. Het is een schooljaar
geweest dat grotendeels bepaald wordt door corona en de onvermijdelijke coronamaatregelen.
Intussen kan ik wel meedelen dat we als school er alles aan doen om nog enkele uitstappen en
schoolreizen opnieuw in te plannen en coronaproof te laten doorgaan.
Voor wat ons jaarthema betreft willen we blijvend aandacht schenken aan meer bewegen en minder
stilzitten door o.m. in te zetten op het wekelijks inplannen van enkele buitenlessen. Bijna elk deel van dag
zie ik als directeur vanuit mijn venster van mijn bureel een klas naar buiten trekken om een buitenles te
organiseren.

Morgen vrijdag 7 mei gaat i.s.m. Moev een digitale beweegdag door voor de leerlingen van het 5de en 6de
leerjaar. Deze beweegdag staat in het teken van de Olymische spelen. U kunt alvast nadien enkele foto’s
bekijken via de schoolwebsite: www.sintjozefovermere.be
Samen met meester Lieven en Gerda Geenens heb ik gisteren een nieuwe evaluatievorm besproken voor
het vak van bewegingsopvoeding. We beogen met bewegingsopvoeding de totale en harmonieuze
ontwikkeling van elk kind. Daarom is naast het werken aan motorische vaardigheden ook aandacht voor
het ontwikkelen van sociale vaardigheden, een positief en realistisch zelfbeeld, zelfvertrouwen en een
gezonde en fitte levensstijl. Het nieuwe beweegrapport, welke we in schooljaar 2021-2022 willen
introduceren is bedoeld als een persoonlijk portfolio, een groeiboek, dat de evolutie van uw kind meet
doorheen zijn/haar lagere schoolloopbaan.
Intussen zijn ook de nieuwe data bekend voor de eerste en plechtige communie van de leerlingen van
2021.
De voorbereidende repetities voor het vormsel van zondag 12 september (om 9 uur in de OLV-kerk van
Overmere) zouden doorgaan op komende drie zaterdagen: 28 augustus, 4 september en 11 september
telkens van 9 tot 10.30 uur.
De eerste communie zal doorgaan op zondag 26 september om 10.30 uur in de OLV-kerk van Overmere.
Patrick De Smet,
directeur

