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Einde schooljaar 2021 

 
Beste ouders 

Dit schooljaar sluiten we ondanks alles verrassend en dankbaar af. 
Dankbaar voor de vele momenten die we dit jaar samen met onze 
kinderen konden beleven. We wensen hierbij alvast iedereen een 
ontspannende vakantie toe! Aan ‘zesdeklassers’ en al wie de school 
verlaat wensen we veel succes in het secundair onderwijs of in je nieuwe 

school! Hier kregen jullie de BASIS en nu is het aan jullie… om verder te groeien!  
 

Corona update 27 juni  
Via mail werden jullie op de hoogte gebracht dat we op het einde van vorige week 3 
klassen in quarantaine moesten plaatsen. Een schooljaar eindigen op deze manier 
voelt onwezenlijk en doet pijn, zeker voor de leerlingen uit het 6de leerjaar B, die op 
deze manier het schooljaar moeten afsluiten. De proclamatie hing aan een zijden 
draadje, maar ik mocht dit weekend weer ontdekken dat de juffen van het 6de leerjaar er 
nu ook weer alles aan hebben gedaan om toch een afscheid mogelijk te maken.  
 
Ondertussen mocht ik vernemen dat de verdere verspreiding van het virus binnen onze 
schoolmuren zéér beperkt is gebleven. Zo kunnen de kinderen van 3C en 5C, mits 
negatief 2de testresultaat woensdag (mogelijks) toch nog naar school komen. 
 

Pizzella-actie: Als de belgen sjotten,…  
Dank aan iedereen die de afgelopen dagen pizzella’s kocht ten voordele van onze 
basisschool. We verkochten bijna 900 stuks! De opbrengst van deze steunactie gaat 
integraal naar onderwijsvernieuwing in onze kleuterschool én lagere school. 
 

Aanpassing warme maaltijden en soep 
Onze leverancier voor maaltijden (Sodexo) stopt met het leveren van 
warme maaltijden aan scholen. Hierdoor zullen er volgend schooljaar 
geen warme maaltijden verkrijgbaar zijn. We hopen wel om komend 
schooljaar soep te kunnen aanbieden. Momenteel lopen de onderhandelingen nog.  
 

Volgend schooljaar… 
Elk jaar is het een moeilijke evenwichtsoefening en tevens groot puzzelwerk om 
harmonieuze klasgroepen samen te stellen, waarbij we als school rekening houden met 
verdeling jongens/meisjes, vaardigheden, karakters, dynamiek, energie, vriendjes, …  
De klasverdeling voor volgend schooljaar wordt bekend gemaakt op 26 augustus. Op 
deze dag krijgen ouders per mail de klaslijst van hun kind(eren). Tevens zullen ook op 
die dag de klaslijsten worden opgehangen in de hal van onze school. U kan deze 
bekijken tijdens inschrijvingsmomenten. Let wel: Het is niet de bedoeling nog 
wijzigingen aan de klaslijsten aan te vragen. 
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- Op zaterdag 28 augustus is er een opendeurtje waarop de leerkrachten aanwezig 
zullen zijn, dit tussen 10.00 uur en 12.00 uur. Een ideaal moment om al eens kennis te 
maken met de nieuwe klasleerkracht en het nieuwe klaslokaal te ontdekken. Op die 
dag kan ook turnkledij aangekocht worden. 
  
- Noteer alvast donderdag 9 september in de agenda. Op die dag gaat onze 
infoavond voor alle klassen van de lagere school door. We kijken er alvast naar uit om 
jullie nog eens écht te ontmoeten. Ook op deze avond kan u nieuwe turnkledij 
aankopen.  
 
- Volgend schooljaar beginnen we vanaf maandag 6 september met (eventuele) 
bedeling van bestelde drankjes. De eerste dagen brengen de kinderen best water 
(drinkbus) mee. 
 
- Drankkaarten (voor drank in eetzaal) die niet opgebruikt zijn, kunnen volgend 
schooljaar gewoon opgebruikt worden. Schoolverlaters kunnen hun kaart 
binnenbrengen op het secretariaat zodat het saldo verrekend wordt.  
 
- Verloren voorwerpen: De laatste 3 schooldagen zullen we de 
gevonden (of verloren) voorwerpen onder het afdak van onze 
speelplaats uitstallen. Best eens een kijken nemen, want tijdens de 
grote vakantie houden we immers “grote kuis”.  
 

Inschrijvingsdata 
Nieuwe leerlingen kunnen tijdens de vakantie ingeschreven worden 
op volgende data: 

 1 juli van 16 tot 18 uur 
 2 juli van 10 tot 12 uur 
 3 juli van 10 tot 12 uur 
 24 augustus van 10 tot 12 uur 
 25 augustus van 10 tot 12 uur 
 26 augustus van 18 tot 20 uur 
 27 augustus van 16 tot 18 uur 
 28 augustus van 10 tot 12 uur: Tevens ‘opendeurtje’. 
 30 augustus van 10 tot 12 uur 
 31 augustus van 10 tot 12 uur 

 
Belangrijke data 
za 28 aug Opendeurdag 
wo 1 sep Eerste schooldag 
do 9 sep Infoavond lagere school 
Wo 29 sep Vrijaf: pedagogische studiedag 
Do 30 sep Schoolfotograaf lagere school 
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