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Beste ouder(s),
Geen ‘normale’ schoolkrant dit trimester maar wel nog
een woordje van de directeur.
Waarschijnlijk is dit de laatste corona-infobrief die
jullie ontvangen. In elk geval van dit schooljaar.
Daarmee zeggen we niet dat we al verlost zijn van het
‘beestje’.
Het covid-verhaal bracht ons in heel bizarre tijden
waarbij van iedereen een enorme aanpassing
werd/wordt gevraagd. Onwennig, misschien een
beetje angstig, zwetend achter een face-shield of
mondmasker, afstand nemend maar ondertussen
hunkerend naar een fysisch schouderklopje, bubbel 1 –
bubbel 2,… We zullen nog een tijdje moeten leren
leven met dit virus.
Zo het schooljaar afsluiten vonden we geen goed idee.
Van zodra toegelaten, hebben we de schoolorganisatie
zo opgemaakt dat alle leerlingen en kleuters voltijds
terug naar school konden om nog zoveel mogelijk bij te
benen en om met de klas een schooljaar af te sluiten
zoals ’t hoort. Een keuze die ook voor de juffen een
grote inspanning vraagt, want geen moment van de
dag even kunnen ‘luchten’ en ononderbroken een lesof toezichtsopdracht vervullen kruipt ook in de kleren.
Maar we zijn blij dat we dit kunnen doen en staan
volmondig achter onze keuze. En ik meen dat de
kinderen dit ook maar al te fijn vinden.
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Zo proberen we ook naar u toe een ‘normaal’ jaareinde aan te bieden met
strikt gereglementeerde oudercontacten: Stipt op uur, lange tussentijden,
vraag om mondmaskers te dragen, over verschillende dagen, en soms al
eens in open lucht.
Een afscheidsreceptie voor het zesde leerjaar zit er nu althans jammer
genoeg niet in. Ook op school is er geen viering nog vrij podium voorzien
waarmee we traditioneel afsluiten. We proberen wel een
afscheidsmoment met het 6de lj. in eigen klas te organiseren.
Zo doen we het natuurlijk ook in alle andere klassen. We wensen alle
kinderen een mooie en deugddoende vakantie toe.
Afscheid nemen we ook van 2 leerkrachten die een mooi palmares achter
zich laten en heel vele bladzijden in het boek van onze vrije basisschool
Sint-Maarten hebben geschreven.
Juf Ria, onze huidige tuin- en zorgjuf en juf 3de lj. en juf Lut (3de lj.), beiden
met ongeveer veertig jaren dienst op de teller gaan op pensioen. Ze
hebben een mooie stempel gezet en we zullen een coronaproef afscheid
voor hen organiseren. Bedankt juffen het was fijn om collega van jullie te
mogen zijn.
Jullie krijgen eerstdaags ook een brief mee met de klasaanduiding.
Misschien toch enkele verrassingen? Juf Nathalie verlaat het 5de lj. en
neemt het derde lj. voor haar rekening. In het 5de lj. komt een ‘meester’
lesgeven, mijnh. Martijn.
Daarnaast moeten we enkele fijne collega’s laten gaan ten gevolge van de
nieuwe scholengemeenschap Bernedam die opstart op 1 september 2020.
Bedankt juf Jolien, juf Isabelle, juf Eline, juf Fien, juf Karlijn, juf Annabel,
we hopen echt jullie nog eens terug te zien en wensen jullie veel succes in
jullie verdere onderwijsloopbaan.
Misschien ook handig is het overzicht van de vrije dagen voor het komend
schooljaar. Dit krijgen jullie in de komende dagen mee en kunnen jullie
ook terugvinden op de website en in deze krant.
Hou u allen goed.
Samen maken we er een mooi jaareinde van, anders dan anders, maar
samen!
Voor straks een fijne vakantie.
Mijnh. Stefaan, directeur
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KALENDER

VRIJE

DAGEN

2020-2021

dinsdag

01/09/20

start schooljaar

maandag

28/09/20

lokale vrije dag
vrije dag voor leerlingen en kleuters

woensdag

14/10/20

pedagogische studiedag voor de leerkrachten
vrije dag voor leerlingen en kleuters

maandag
t.e.m. zondag

02/11/20
08/11/20

HERFSTVAKANTIE

woensdag

11/11/20

vrije dag voor leerlingen en kleuters

maandag
t.e.m. zondag

21/12/20
03/01/21

KERSTVAKANTIE

woensdag

13/01/21

pedagogische studiedag voor de leerkrachten
vrije dag voor leerlingen en kleuters

maandag
t.e.m. zondag

15/02/21
21/02/21

KROKUSVAKANTIE

woensdag

10/03/21

pedagogische studiedag voor de leerkrachten
vrije dag voor leerlingen en kleuters

maandag
t.e.m.
maandag

05/04/21
18/04/21

PAASVAKANTIE

vrijdag

30/04/21

lokale vrije dag
vrije dag voor leerlingen en kleuters

donderdag

13/05/21

O.-L.-H.-Hemelvaart
vrije dag voor leerlingen en kleuters

vrijdag

14/05/21

brugdag Hemelvaart weekend
vrije dag voor leerlingen en kleuters

maandag

24/05/21

Pinkstermaandag
vrije dag voor leerlingen en kleuters

donderdag

01/07/21

start zomervakantie
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data om nu al te noteren op jullie KALENDER…





Zondag 18 oktober 2020: Ontbijt op school
Donderdag 24 december 2020: Kinderkerstmis
Vrijdag 5 februari 2021: derde VBS Sint-Maarten Quiz
Weekend 27-28 maart 2021: Schoolfeest

UITNODIGING

OPENDEUR EN INSCHRIJVINGEN KLEUTERKLASSEN
KLOOSTERSTRAAT 4A & HOVINGENLAAN 1
VRIJDAG 28 AUGUSTUS 2020
17.00u.-19.00u.
EEN DIKKE PROFICIAT AAN …
… Sylvia en Niels Vandevelde-Verrecas, Lias en Cis bij de geboorte van
IBE °11/02/2020
… Brigitta en Nicolas Vanbillemont-Demeyer en Lewis bij de geboorte
van NORALIE °07/03/2020
… Niki en Jan Van Gansbeke-Buyck en Lisa bij de geboorte van
THIJS °24/04/2020
… Freya en Jürgen Vannevel-Vandermoere, Maren en Räven bij de
geboorte van LOUÉN °11/06/2020

OPENINGSUREN SECRETARIAAT TIJDENS VAKANTIE
Het secretariaat is open op (dag) van… tot (uur) (GSM 0496/235701)
JULI :
01-03-06-07-08/07 van 9:00u. tot 11:45u.
AUGUSTUS :
17-18-19-20-21-24-25-26-27-28-31/08
van 9:00u. tot 11:45u.
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