
 

 

                   Nieuwsbrief 36 - Schooljaar 2019-2020 

                       School Dorp 2: 014/65 56 57 School Dorp 60: 014/65 66 89 Schoolbus: 0491/742 992 

                                                                   

Agenda 

Zaterdag 27/06/2020    : Kledinginzameling ouderraad (Dorp 60) 

Maandag 29/06/2020    : Iedereen gaat naar school - afscheidsmoment 6de klassers 

Dinsdag 30/06/2020      : ONTBIJT OP SCHOOL VOOR DE LAGERE SCHOOL –  

                                                                De school eindigt om 11.00u 

Start zomervakantie t.e.m.31/08/2020 

   

 

 

EINDE SCHOOLJAAR 

Nog enkele dagen en het schooljaar 2019-2020 zit er op. Het zal een schooljaar zijn 

dat we niet snel zullen vergeten. Covid-19 heeft ons leven en onze schoolwerking 

stevig verstoord. Maar gezondheid primeert en er werden van iedereen flinke 

inspanningen gevraagd én geleverd. Dat onze leerlingen, ouders en leerkrachten 

grotendeels gezond deze periode zijn doorgekomen, is dan ook ieders verdienste.  

 

 

VOLGEND SCHOOLJAAR 

Ondertussen heeft de overheid een plan klaar voor de opstart in september. Men zal 

met 4 pandemiescenario's werken elk voorgesteld met een kleur: van groen -geel - 

oranje tot rood. Wellicht starten we in september onder code geel op. Het is alleszins 



de bedoeling dat de basisscholen voltijds open gaan. We informeren jullie eind 

augustus verder hierover. 

 

Volgende week bezorgen we jullie nog een lijst met allerlei administratieve 

mededelingen in een extra nieuwsbrief  

 

VERRASSING VOOR ONZE KINDEREN 

Als alternatief voor de geannuleerde schoolreizen zorgden we samen met ouderraad 

voor een fijne verrassing. Alle kinderen kregen frietjes aangeboden en werden nog 

getrakteerd op een lekker verfrissend ijsje. Het ijsje werd aangeboden door de 

ouderraad en we zijn hen daar ook zeer dankbaar voor. Voor onze kleuters was er 

ook nog een rondrit in de huifkar voorzien en konden ze hun kunstjes tonen op een 

springkasteel. De kinderen van de lagere school maakten een uitstap in de buurt, 

sommigen trokken naar een zwembad, anderen hielden waterspelletjes of maakten 

een fietstocht, ...  We willen iedereen danken die op één of andere manier geholpen 

heeft bij het verwezenlijken van dit leuk alternatief voor de schoolreis! De kinderen 

hebben er van genoten. Indien foto's werden gemaakt, zullen die verspreid worden 

via Gimme. 

     

 

 

ZEEKLASSEN 6DE LEERJAAR: CORONA-EDITIE 

De kids van het 6de hebben de voorbije week ook kunnen genieten van hun 

alternatieve zeeklassen. Er werd een leuk programma uitgewerkt voor hen. Zo ging 

ook deze laatste week op de Negensprong voor hen niet onopgemerkt voorbij. Je 

kan hun belevenissen bekijken via de onze site en het menu Nieuwsbrief. Dank aan 

Amber, Juf Mieke, Brigitte en alle helpers voor het welslagen van deze dagen. 

MERCI !  

 



 

BELANGRIJKE DATA OM TE NOTEREN 

 

27/08/2020          Kennismakingsmoment voor de kleuters 

02/09/2020          Info avond 1ste leerjaar 

03/09/2020          Info avond 3de KK 

07/09/2020          Info avond 3de leerjaar 

08/09/2020          Info avond 4de + 5de leerjaar 

                            Info avond 2de KK + 1KB 

09/09/2020          Info avond 6de leerjaar 

10/09/2020          Info avond 2de leerjaar 

24/09/2020          Vergadering 1 - ouderraad 

02/10/2020          Facultatieve verlofdag 

17/10/2020          Bingo 

04/12/2020          Sint 

09/12/2020          Pedagogische Studiedag 

12/12/2020          Kerstmarkt 

04/02/2021          Vergadering 2 - ouderraad 

12/02/2021          Carnaval op school 

27/02/2021          Poppel 's got talent 

03/03/2021          Pedagogische studiedag 

15/03/2021          Facultatieve verlofdag 

20/03/2021          Quiz ouderraad 

05/06/2021          Schoolfeest 

17/06/2021          Vergadering 3 - ouderraad + Drink (ook voor helpers schooljaar 

2019/2020) 

   

 

ONTBIJT OP SCHOOL VOOR DE LAGERE SCHOOL 

Alle leerlingen van het 1ste tot het 6de leerjaar mogen op de laatste schooldag 30/6 

gezellig samen ontbijten op school. 

IEDEREEN BRENGT ZIJN EIGEN GEZOND ONTBIJT MEE ! 

  



 

RAPPORTEN  

Maandag 29 juni zullen de rapporten van de lagere school meegegeven worden. Het 

zal geen rapport zijn zoals we gewoon zijn, want dat was de voorbije periode ook niet 

natuurlijk. Hoe kort de periode ook was, de leerkrachten zullen feedback geven op de 

gemaakte opdrachten en testjes op school. 

 

 

OUDERCONTACTEN 

Voor de 3de kleuterklas werd ondertussen nog een oudercontact voorzien om de 

overgang naar het 1ste leerjaar te bespreken. Het 6de leerjaar hield enkele weken 

geleden reeds oudercontacten om voor hen de overgang naar het secundair 

onderwijs te bespreken. 

Andere leerkrachten hebben de voorbije weken tijdens het afstandsonderwijs 

regelmatig contact gehad met zowel kinderen als ouders. De vorderingen van de 

kinderen werden bij het zorgoverleg op school besproken. Waar we het als school 

nodig achtten, hebben we ouders gecontacteerd voor een oudercontact. Ontving u 

geen uitnodiging de voorbije dagen voor een oudercontact, dan hebben we geen 

moeilijkheden bij de ontwikkeling van je kind(eren) vastgesteld en vinden we een 

oudercontact niet nodig. 

Op de laatste schooldag kan je zoals elk jaar de leerkrachten kort spreken tussen 11 

en 13u. Deze gesprekken kunnen enkel buiten plaatsvinden en dus bij droog weer. 

Bij bijkomende vragen of bezorgdheden, is er nog een mogelijkheid om de leerkracht 

na 30 juni te spreken. Via Gimme heeft u hierover de nodig info ontvangen. 

 

 

PROCLAMATIE SCHOOLVERLATERS 5DE EN 6DE LEERJAAR 

Goed nieuws voor de kinderen en hun ouders die de overstap maken naar het 

secundair onderwijs. We zullen dan toch een proclamatie kunnen organiseren 

waarbij ook de ouders aanwezig kunnen zijn. Al zal het iets anders verlopen dan 

andere jaren. Maar 19-20 was geen normaal schooljaar, dus mag het ook iets 



speciaals zijn. De kinderen en ouders ontvingen reeds hun uitnodiging en konden 

inschrijven via mail. 

 

 

ZOMERSCHOLEN 

Onlangs kondigde de Vlaamse overheid aan dat men zomerscholen zou oprichten 

om mogelijke leerachterstand bij kinderen weg te werken. De kans bestaat dat 

daardoor verkeerde verwachtingen zijn gecreëerd bij ouders. Je kan als ouder je kind 

niet zelf aanmelden of inschrijven voor zo'n zomerschool. De gemeente Ravels 

neemt de regie van de zomerschool op zich en wordt daarbij bijgestaan door alle 

Ravelse scholen. Zij organiseren dus zelf geen zomerschool. Het zijn wel de scholen 

die een selectie maken van kinderen die het meest gebaat zijn bij dit initiatief, omdat 

de plaatsen beperkt zijn. Ondertussen werden de ouders van de 

geselecteerde kinderen gecontacteerd door ons en bezorgden we hen de nodig 

info.Verdere communicatie gebeurt via de gemeente Ravels.  

 

DRIVE IN KLEDINGINZAMELING   

Om de school extra financiële steun te kunnen bieden in deze uiterst lastige periode 

organiseren we een DRIVE IN kledinginzameling op 27 juni van 10.00 tot 17.00. 

Je rijdt de speelplaats op via de poort in de Kabienstraat, deponeert de zakken op de 

speelplaats en rijdt weg via de poort in het Dorp. We hopen op een geweldige 

opkomst! 

 

  

 



NIEUW ! NIEUW! BIJ DE ACADEMIE VOOR MUZIEK EN WOORD 

Vanaf 1 september 2020 kan het gloednieuwe vak Kinderacademie Beeld volgen, in 

de volksmond beter gekend als ‘de tekenles’. 

Natuurlijk doe je veel meer dan alleen tekenen: je knutselt, schildert en boetseert. 

Begeleid door een leerkracht ontdek je allerlei nieuwe technieken. 

De werkjes die je maakt, neem je ook regelmatig mee naar huis, zodat je ze kan 

tonen aan je familie! Aan het einde van het jaar organiseren we een heuse 

tentoonstelling. 

  

FACEBOOKBERICHT 

https://www.facebook.com/amwn.be/posts/1567801213379955 

  

HET DOMEIN BEELD OP ONZE WEBSITE 

https://www.amwn.be/thema/detail/61/beeld 

  

FOTO/VIDEO 

Foto's van het nieuwe domein hebben we natuurlijk nog niet, maar ons 

Academielied mag zeker gebruikt worden. De link naar de video op 

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=ZX3-FVDWId8&feature=youtu.be 

  

ALGEMENE BROCHURE 

In bijlage bij dit bericht stuur ik tevens de algemene infobrochure mee. Dit is het 

boekje dat elk jaar in augustus in alle brievenbussen van de Noorderkempen valt. 

  

INSCHRIJVEN 

Dat kan via deze pagina: https://www.amwn.be/inschrijven 
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