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Nieuwsbrief 15 voor ouders – 31 mei 2021
Beste ouder(s)
Intussen zijn de laatste 4 schoolweken aangebroken. Aangezien ‘BEWEGING’ centraal staat in ons
jaarthema zullen we dit de laatste weken extra in de kijker plaatsen.
Komende week vrijdag 4 juni staat er voor klein en groot een sportdag gepland. De kleuters die de
volledige speelplaats ter beschikking hebben zullen in 2
groepen (jongste en oudste kleuters) van een aantal sporten spelopdrachten kunnen genieten.
De leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar zullen onder leiding
van juf Greet in de prachtige sportinfrastructuur van het
Boerenkrijgpark tal van originele sport- en spelopdrachten in
quizvorm worden voorgeschoteld.
Voor de leerlingen van het 3de leerjaar heeft meester Lieven een toffe sportdag uitgewerkt op het terrein
van de chiromeisjes in de Kloosterlandstraat.
De leerlingen van het 4de en 5de leerjaar nemen deel aan een sportdag in het provinciaal domein
Puyenbroeck waarbij mogelijks volgende sporten worden aangeboden: trampoline, tchoukbal, BMX’en,
lasershooting, kajak, klimmen en arrow tag.
De leerlingen van het 6de leerjaar nemen deel aan een
avonturenparcours op het domein Nieuwdonk.
Op maandag 14 juni starten we met ons mini-voetbaltornooi EK
Sint-Jozef. De kinderen krijgen de komende week de tijd om zich –
bij meester Lieven – in te schrijven en zullen in de speeltijden en
onder de middag een minivoetbaltornooi afwerken. In de finalematch
zullen ze spelen tegen een 5-tal sportieve leerkrachten.
Intussen hebben de collega’s en het schoolsecretariaat er alles aan gedaan om de schoolreizen te
kunnen laten doorgaan. De kleutertjes gaan mogelijks een schoolreisje maken in eigen dorp, de leerlingen
van de lagere school kunnen opnieuw met de bus op uitstap.
Intussen zijn ook volop de herhalingsweken aan de gang en worden bij de leerlingen van het 4de, 5de en
6de leerjaar de interdiocesane proeven afgenomen. Deze hebben tot doel om met methode-onafhankelijke
proeven de onderwijskwaliteit te meten van onze school en waar nodig – na analyse van de proeven –
ons onderwijsaanbod komend schooljaar bij te sturen. De kleuterleidsters zijn intussen reeds bezig om

hun klasobservaties te bespreken met de zorgcoördinator en waar nodig met onze CLB-medewerker.
Ook de klassenraden in de lagere school worden binnenkort opgestart.
De oudercontacten voor de ouders van de kleuters zullen ‘mogelijks’ digitaal doorgaan in week 25 (van
21 tot 25 juni). De oudercontacten voor de ouders van de lagere school zullen digitaal doorgaan op 24 of
28 juni.
Ik ben blij mee te delen dat we de ouders van de 3de kleuterklas en de ouders van onze schoolverlaters
kunnen uitnodigen om respectievelijk hun afscheid van de kleuterschool en hun afscheid van de lagere
school samen te kunnen vieren.
Bij het afscheid zullen we het nodige doen om alles coronaproef te laten verlopen en rekening te houden
met verschillende weersomstandigheden. Het afscheid voor de ouders van de kleuters staat
ingepland op donderdag 24 juni, deze voor de ouders van onze schoolverlaters staat ingepland
op 29 juni.
Momenteel zijn we ook volop bezig met de jaarplanning voor volgend schooljaar waarvan ik jullie
binnenkort reeds enkele belangrijke data zal doormailen.
Tot slot wil ik alle leerlingen en ouders er nog eens op attent maken dat ’s morgens de lessen starten om
8.25 uur. De leerlingen die hier aanwezig zijn vóór 8.10 uur staan niet onder bewaking en zijn bij
eventuele ongevallen ook niet gedekt door de schoolverzekering. Je kunt steeds gebruik maken van de
IBO (gemeentelijke kinderopvang) die reeds om 7 uur geopend is.
Met vriendelijke zonnige groeten
Patrick De Smet,
directeur

