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Proclamatie
De proclamatie voor onze leerlingen die naar het secundair
onderwijs gaan, mag plaatsvinden op 28 juni om 19.00 uur!
Om één en ander veilig te laten verlopen, dienen we wél rekening te
houden met enkele (gekende) richtlijnen zoals bewaren van
gezinsbubbels, afstand houden, …
We houden rekening met 2 scenario’s. Bij goed weer verwachten we iedereen op de
speelplaats van onze school. Bij slecht weer wijken we uit naar de parochiekerk.
Wanneer we kiezen voor dit laatste scenario, laten we dit op 28 juni via de leerlingen
én via mail weten.
Omdat we ook de namen van alle aanwezigen moeten registreren, vragen we dit via
deze link tijdig te doen (ten laatste invullen 25 juni a.u.b.)

Schoolreglement
Het schoolreglement voor volgend schooljaar werd gewijzigd en
is intussen ook goedgekeurd door de schoolraad. De nieuwe
versie kan u terugvinden op onze website. Wie wenst kan
eventueel een versie op papier ontvangen op het secretariaat.
Het is belangrijk dat u akkoord gaat met dit schoolreglement om
de inschrijving van uw kind(eren) te bevestigen! De kinderen
krijgen deze week hiervoor een document mee. Gelieve dit ondertekend terug te
bezorgen ten laatste op 21 juni.

Schoolrijpheid - eerste leerjaar
Dit jaar kon onze infoavond rond schoolrijpheid niet
plaatsvinden. Daarom hebben we de belangrijkste info
gebundeld in een 7-tal informatieve filmpjes.
Zeker interessant voor de ouders van onze kleuters die volgend
schooljaar de grote stap zetten naar het eerste leerjaar. Want
mogen we u eerst wat geruststellen: het is NIET de bedoeling
dat uw kleuter reeds alle letters en cijfers kent. Ze hoeven
m.a.w. nog niet te kunnen lezen en rekenen voor ze naar het
eerste leerjaar gaan.
Waar werkten we op school wél aan? Waar kan u als ouder tijdens de grote vakantie
wat extra oog voor hebben? Bekijk het zeker via deze link:
https://youtube.com/playlist?list=PLYUCgJZ9gRsw88NtDsTPmJlbrIShB1cGW
Volgend schooljaar zal het eerste leerjaar bestaan uit een grote groep leerlingen.
Een hele uitdaging voor juf Pegie, zeker wanneer ze hier alleen zou voorstaan…
Daarom gaan we zorgen voor heel wat extra ondersteuning. Een extra leerkracht zal
op heel wat momenten méé in de klas komen (co-teaching) of een groep kinderen
apart nemen. We kiezen er níet voor om het eerste leerjaar in 2 klassen op te
splitsen. Hiervoor ontvangen we onvoldoende lestijden aangezien we ook lestijden
inzetten voor zorguren in zowat alle klassen.
Wie die extra leerkracht wordt, beslissen we binnenkort...
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Belangrijke data: vakantiedagen en
studiedagen volgend schooljaar
Hierbij een overzicht van de studiedagen en vrije dagen van volgend schooljaar.
Belangrijk: vrijdag 24 december (kerstavond) zal de school ‘s middags sluiten!
Herfstvakantie:
1 november 2021 - 5 november 2021
Kerstvakantie:
27 december 2021 - 7 januari 2022
Krokusvakantie:
28 februari 2022 - 4 maart 2022
Paasvakantie:
4 april 2022 - 18 april 2022 (Paasmaandag!)
Zomervakantie:
1 juli 2022 - 31 augustus 2022
Vrije dagen:
vrijdag 1 oktober 2021 (facultatieve verlofdag)
donderdag 11 november 2021 (wapenstilstand)
maandag 2 mei 2022 (facultatieve verlofdag)
donderdag 26 mei 2022 (O.H.Hemelvaart)
vrijdag 27 mei 2022 (brugdag)
maandag 6 juni 2022 (Pinkstermaandag)
Pedagogische studiedagen:
maandag 27 september 2021
woensdag 24 november 2021
woensdag 26 januari 2022
woensdag 16 maart 2022
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