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        Gentbrugge, 30 november 2020 

Beste ouders, 

 

Na een verlengde herfstvakantie zijn we er opnieuw ingevlogen. Zo stond vorige week de 

voorleesweek op de agenda. Een week waarin we als school lezen en voorlezen extra in de kijker 

zetten. Zo lazen oudere leerlingen voor aan onze jongere klasjes. Iedere dag werd een leesalarm 

gehouden en ging iedereen een kwartier aan het lezen of voorlezen. Enkele bewoners van het 

woonzorgcentrum De Vijvers hebben via de digitale weg verhalen voorgelezen aan onze leerlingen. 

Zij hebben op hun beurt een videoboodschap aan hen teruggestuurd. 

Sint op bezoek 

Woensdag 2 december kunnen we, iets vroeger dan verwacht, Sinterklaas ontvangen op school. 

Uiteraard zal dit op een aangepaste wijze gebeuren. Toch willen we er voor onze leerlingen een fijn 

gebeuren van maken.  

De warmste week 

De laatste week voor de kerstvakantie zal in het teken staan van “De Warmste Week”. We zullen als 

school verschillende warme acties organiseren met onze leerlingen om anderen een warm gevoel te 

geven. Binnenkort meer info hierover.  

 

Rapport en oudercontact 

Het voorziene rapport en oudercontact op 17 december dienen we te verschuiven naar januari. Op 

deze manier is de evaluatieperiode voor onze leerlingen iets langer. Met de verlengde herfstvakantie 

werd deze ingekort en valt deze nu erg kort op het vorige rapport en oudercontact. We willen onze 

leerlingen de tijd geven om nieuwe leerstof te verwerken en goed te evalueren.  

Het 2de dagelijks werk rapport zal meegeven worden op donderdag 7 januari. Daarbij zal u ook de 

uitnodiging ontvangen voor het oudercontact. Momenteel gaan wij ervan uit dat dit opnieuw niet 

fysiek zal kunnen doorgaan. Deze kunnen we dan inplannen in de week van 11 januari online of 

telefonisch. 

Meerdaagse uitstappen 

Op dit moment zijn uitstappen in het algemeen niet toegestaan. Verder dit schooljaar hebben wij 

meerdaagse activiteiten voorzien voor verschillende klassen. Wij hopen dat we tegen dan wel de 

toestemming hebben om dit te laten doorgaan. 

- L2 voedingsklas van 5 tot 7 mei 2021 

- L3 en L4 zeeklas van 19 tot 23 april 2021 

- L5 en L6 driedaagse van 17 tot 19 mei 2020 
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Deze klassen zullen binnenkort een brief meekrijgen waarin u de toestemming geeft om hieraan 

deel te nemen. Ook zullen wij een gespreide betaling voorzien voor alle leerlingen. De 

opbrengsten van de verschillende verkopen die vorig schooljaar werden gehouden brengen we 

dit schooljaar in mindering.  

Schoolraad 

Graag breng ik jullie op de hoogte van het resultaat van de oproep tot kandidaatstelling voor de 

nieuwe schoolraad voor onze school. Er hebben zich 3 kandidaten voorgesteld. Dit is gelijk aan 

het aantal mandaten. Er werden daardoor geen verkiezingen gehouden. Zij werden rechtstreeks 

verkozen.  

Vanuit de ouders nemen vanaf april 2021 volgende personen hun rol op als lid van de 

schoolraad.  

1. Krist De Mol  papa van Mila (L5C) en Mona (L3A) 

2. Katrien Durinck  mama van Matteo (L6B) en Noah (L4A) 

3. Koen Aesaert papa van Minne (L4C) en Matto (L1A)  

Inschrijven broer of zus 

Heb je nog een broer of zus geboren in 2019, dan kan je deze inschrijven in de voorrangsperiode 

en verzeker je alvast zijn of haar plekje op onze school. Deze start op 18 januari en loopt tot 29 

januari. Geef ons alvast een seintje en dan bezorgen wij jou de nodige info om deze inschrijving 

in orde te brengen.  

 

Vriendelijke groeten 

 

Delphine Standaert 

Directeur 
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