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CORONA NIEUWS

Mondmaskers in bovenbouw
Volgens de nieuwe richtlijnen mogen de kinderen van de bovenbouw hun mondmasker terug
afdoen tijdens de pauze. Deze extra ademruimte wordt door iedereen geapprecieerd.

Proclamatie schoolverlaters
= kinderen die naar de middelbare school gaan
De huidige maatregelen laten het voor onze school toe om het afscheid van de
schoolverlaters te organiseren in aanwezigheid van hun ouders. We nemen dit jaar afscheid
van 20 pubers, waardoor we met de betrokken personeelsleden en de ouders het maximum
aantal volwassen binnen de Corona richtlijnen niet overschrijden.
Een uitnodiging hiervoor mogen jullie heel binnenkort verwachten via de juffen van
bovenbouw.

Afscheid oudste kleuters
= kinderen die de overstap maken naar het 1ste leerjaar
Helaas kunnen we het afscheid van deze groep kinderen niet organiseren met alle
ouders/grootouders. Hiervoor is de groep te groot. De juffen voorzien net als vorig jaar terug
een feest in de klas en houden jullie op de hoogte van de verdere planning.
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Oudercontacten einde schooljaar
Momenteel schrijven de richtlijnen ons nog voor dat de oudercontacten terug digitaal moeten
doorgaan. We voorzien ons dan ook op deze organisatie en bezorgen jullie zo snel mogelijk
een uitnodiging.
Individuele uitzonderingen worden steeds besproken met de zorgcoördinatoren (Sophie voor
kleuter, Heidi voor de lagere school)

ANDERE WEETJES

Alternatief voor het schoolfeest
Ook dit weekend kan je nog de gezinswandeling maken. We hebben er ook alle begrip voor
als dit binnen jullie gezinsplanning niet meer lukt.

Keuze levensbeschouwelijke vakken
Alle kinderen van de lagere school krijgen 2u per week levensbeschouwing. De kinderen die
de overstap maken van kleuter naar de lagere school kregen hiervoor al een formulier mee
naar huis. Voor de kinderen van de lagere school worden geen nieuwe formulieren
meegegeven. Wijzigingen voor volgend schooljaar zijn mogelijk tot uiterlijk 30 juni. Wens je
een andere keuze te maken, dan vraag je zo snel mogelijk een nieuw document op school.

Kunstacademie
Je kan terug inschrijven voor de Kunstacademie (tekenles na school)!
Inschrijvingen gebeuren via de website van de academie: https://www.academiegent.be/

Sfeerbeelden digitaal toonmoment
In de afgelopen periode verzamelden we terug sfeerbeelden uit de klaswerking. Je kan de
foto’s en filmpjes bekijken via deze link:
https://www.flickr.com/photos/kleurdoos/albums/72157719329086837

JAARPLANNING DE KLEURDOOS
Overzicht van belangrijke data: deze planning kan nog verder bijgewerkt worden.
Aanvullingen op onze jaarplanning zie je in de blauwe kleur, wat achter de rug is verdwijnt
uit de planning.
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- 15/06: ouderraad
- 16/06: pedagogische studiedag voor de school (geen les voor de kinderen) (*)

- 18/06: dag van de schoonmaak
- 21/06: oudercontacten
- 25/06: vrij podium voor de kinderen
- 29/06: proclamatie
- 30/06: laatste evaluatie / rapport in de lagere school
- 30/06: laatste schooldag

(*) Voor opvangvoorziening tijdens vakantie en schoolvrije dagen neem je steeds vooraf
contact op met STIBO De Kereltjes.


