
 

 

     NIEUWSBRIEF 36 - Schooljaar 2020-2021 

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

                              JAARTHEMA : 

                         

                                                   

                                    

 

Ma. 28/06/2021   : Zwemmen voor 1+2+3 - Schoolreis 4de + 5de lj - 

onthaalmoment nieuwe kleuters 

Di. 29/06/2021    : Zwemmen voor 3de KK - Proclamatie laatstejaars 

Wo. 30/06/2021  : Laatste schooldag eindigt om 11.00u  

 

ZEEKLASSEN 6DE LEERJAAR: SPECIAL CORONA-EDITIE 

In tegenstelling tot vorig schooljaar hebben we dit jaar toch opnieuw zeeklassen kunnen organiseren. 

Het was weliswaar een verkorte editie op locatie te Koksijde (van maandag tot woensdag), waarbij we 

de week op school nog op een fijne en leuke manier hebben kunnen afsluiten.  Zo ging ook deze 

laatste week op de Negensprong voor hen niet onopgemerkt voorbij. Je kan hun belevenissen 

bekijken via onze site en het menu Nieuwsbrief. Dank aan Juf Mieke, Juf Mieke, Brigitte en Leen voor 

het welslagen van deze dagen. MERCI ! 

   

 



 

EINDE SCHOOLJAAR 

Nog enkele dagen en het schooljaar 20-21 zit er op. Het zal een schooljaar zijn dat we niet snel zullen 

vergeten en overheerst werd door Covid-19. 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. Een welgemeende proficiat aan 

ons allemaal!  

 

 

VERKEERSBREVETTEN 

Maandag zullen de verkeersbrevetten uitgedeeld worden. Hierop kan u lezen aan welke stap- en 

fietsvaardigheden uw kind het voorbije schooljaar gewerkt heeft. Volgend schooljaar bouwen we 

uiteraard verder op deze vaardigheden. 

   

 

 

RAPPORTEN 

Dinsdag 29 juni zullen de rapporten van de lagere school meegegeven worden. Het zal het laatste 

rapport zijn van opnieuw een bijzonder schooljaar. Het was niet altijd eenvoudig om onder de gegeven 

omstandigheden les te geven of les te volgen. Maar zowel leerlingen als leerkrachten hebben hun 

uiterste best gedaan. Belangrijk is om de resultaten met de vorige resultaten van je kind te vergelijken.  

 

 

LAATSTE SCHOOLDAG 

Woensdag sluiten we het schooljaar af. Vanaf 11u tot 12u kunnen de kinderen opgehaald worden. 

Echte oudercontacten kunnen op deze dag niet meer georganiseerd worden. De leerkrachten van de 

lagere school kunnen wel kort gesproken worden, uiteraard op veilige afstand en in de buitenlucht. 



 

   

 

 

PROCLAMATIE SCHOOLVERLATERS 6DE LEERJAAR 

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

We zullen toch een proclamatie kunnen organiseren waarbij ook de ouders aanwezig kunnen zijn. 

Al zal het iets anders verlopen dan andere jaren. Maar net zoals vorig schooljaar, was ook dit 

schooljaar geen normaal schooljaar. dus mag het ook iets speciaals zijn. De kinderen en ouders 

ontvingen reeds hun uitnodiging en konden inschrijven via mail.  

 

 

SCHOOLORGANISATIE 21-22 

Volgend schooljaar zal de klasindeling ietsjes anders georganiseerd worden. In de kleuterschool tellen 

we één instapklas, 1KA met 2,5-jarigen. 

Om de onderwijskwaliteit te blijven garanderen en rekening houdend met het aantal kinderen per 

geboortejaar zullen we volgend jaar geen aparte klas 3-jarigen tellen. Maar richten we 3 klasjes met 

een gezonde mix van 3- en 4-jarigen. De leerkrachten zullen via een gedifferentieerde aanpak aanbod 

op maat van de kinderen aanbieden. De 3-jarigen zullen ook zaken oppikken van de 4-jarigen en de 

4-jarigen kunnen hun jongere klasgenootjes helpen bij een gezamenlijke opdrachten en zo hun 

sociale vaardigheden ontwikkelen. De klasleerkrachten zullen door de zorgleerkrachten ondersteund 

worden bij de uitwerking van het aanbod. 

In de bovenbouw van de lagere school (4
de

 tot en met 6
de

 leerjaar) zal elk leerjaar slechts één echte 

klas vormen. Maar tijdens het merendeel van de week zal er een extra leerkracht aanwezig zijn om de 

klasleerkracht te ondersteunen en mee te differentiëren waar nodig is. Zo kan er tijdens deze 

momenten toch ook in kleinere groepjes gewerkt worden. 

In onze nieuwsbrief op woe 30 juni zullen we nog een overzicht bezorgen van alle klassen met de 

namen van de leerkrachten. 

   

 



ENKELE DATA VOLGEND SCHOOLJAAR 

 

We geven graag al enkele data mee van volgend schooljaar.  

Vrije dagen: ma 4-10-21 en vrij 4-02-22 

Studiedagen: woe 1-12-21 en woe 16-02-22 

Infoavonden begin september (onder voorbehoud ivm regelgeving corona) 

- ma 6/9: 3KS en 3+4LS 

- di 7/9: 2KS + 1LS 

- wo 8/9: 2LS en 5+6LS 

- do 9/9: 

- vrij 10/9:  

Kennismakingsmoment kleuterschool: do 26/8 (18.30-19.30u) Uiteraard ook onder voorbehoud van 

regelgeving corona.  

 

   

 

SCHOOLREIS 4+5 

Op maandag 28 juni gaan alle leerlingen van het 4de + 5de leerjaar op schoolreis. 

ZIJ GAAN ALLEMAAL MET DE FIETS!!! 

BELANGRIJK OM TE WETEN:  

 Iedereen draagt sportieve kleding (outdoor sporten). 

 De leerlingen brengen hun fiets mee en die is volledig in orde! Denk eraan dat zij +/- 10 km 

fietsen enkel, dus een goede fiets is belangrijk. 

 Iedereen heeft een rugzak bij met eten, drinken en tussendoortjes voor een hele dag. 

 Bij zonnig weer zijn alle kinderen thuis al een keer ingesmeerd (en brengen zij zo nodig 

zonnecrème mee). 

 Bij mogelijk regenweer brengen de kinderen een regenjas mee! 

 Vergeet je fluo-vestje niet! 

OPGELET: Wij verwachten rond half 5 pas thuis zijn!!! 

  


