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Een heel jaar corona
Precies een jaar geleden gingen de scholen dicht. Wat we nooit voor mogelijk
beschouwden, werd plots harde realiteit. Pas in juni gingen de scholen heel
voorzichtig terug open. Het werd een lastig jaar met telkens nieuwe maatregelen, die
zowel van jullie en als van de school heel veel flexibiliteit vroegen . We willen jullie
bedanken voor het begrip voor al die lastige maatregelen. We kijken uit naar de lente
en naar de versoepelingen, die er hopelijk binnenkort aankomen.
Schoolfeest
We zijn heel blij met de vele positieve reacties op het digitale schoolfeest én op de
maaltijd. Tegelijk kwam er voor de school ook wat extra inkomsten binnen, die we
goed kunnen gebruiken. Bedankt voor jullie steun!
Bijkomende uren (Kleuter)
Na de krokusvakantie mochten we juf Kimberley verwelkomen, die bij ons met 4
instaplestijden (na de paasvakantie worden dat er 7) de kleuterwerking komt
versterken. Sinds deze week konden we hiernaast nog 3 u inrichten voor het
bijwerken van de anderstalige kleuters. Deze uren worden opgenomen door juf
Marianne. Welkom juf Marianne en juf Kimberley!
Klassenraden
Ondertussen worden alle kinderen intern besproken in de klassenraden. Samen met
de titularis en de zorgleerkracht bekijken hoe we elk kind nog beter kunnen
ondersteunen in zijn ontwikkeling.
Onderwijsinspectie op ma 22 maart
We schreven ons in om ons (digitaal) te laten doorlichten door de onderwijsinspectie.
We vonden dit een uitgelezen kans om onze school door externen te laten bekijken en
hieruit te leren hoe we nog verder kunnen groeien.
Uitstappen vanaf 15 maart?
Vanaf 15 maart mogen we terug klasuitstappen plannen. Helaas zitten hier wel heel
wat addertjes onder het gras : niet met openbaar vervoer, niet meer dan 1 bubbel
(klas) in één bus,… Een bus inhuren voor één klas is echter financieel niet haalbaar.
We zullen klasuitstappen dus nog even moeten uitstellen. Klasuitstappen te voet of
met de fiets kunnen uiteraard wel.

Weekopdrachten
Deze week werd er ingezet op vriendschap (vriendschapsbandjes,
vriendschapskaartjes). Volgende week worden we leesbeesten.
Broederlijk delen
Dit jaar zullen we onze broederlijk-delen-actie toespitsen op de laatste week voor de
paasvakantie, waarbij we elke dag een andere focus leggen om te sparen voor Pérèré,
onze zusterschool in Benin. We eindigen zoals gewoonlijk met het sober maal op
vrijdag 2 april.
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