
                         

Nieuwsbrief   juni 2020 

   Een terugblik 

Wat een jaar! Corona overschaduwde zo ongeveer het volledig laatste 
trimester van een schooljaar dat we nooit meer zullen vergeten. 

Er was de lockdown, de noodopvang met pre-teaching, de gedeeltelijke 
opstart en de volledige opstart… 

Veel werd daarover al gecommuniceerd en we houden het bij deze vrije tekst 
van Ramon en enkele sfeerbeelden. 

Er dienden noodgedwongen helaas heel wat fijne activiteiten afgelast te 
worden… 

 



De noodopvang en de bubbels 

 

Er werden in totaal over de hele periode tot aan de heropstart 7 
opvangbubbels georganiseerd: 5 kleuterbubbels en 2 bubbels voor de kindjes 
van het lager. In de kleuterbubbels werd samengewerkt met de begeleidsters 
van het STIBO. Er kwamen in totaal op het einde ongeveer 100 kinderen naar 
de noodopvang. 

Soms werden kinderen naar school gehaald om er wat te werken onder 
begeleiding van een leerkracht. 

We deelden laptos en Ipads uit voor wie het nodig had. 

Sven volgde de zoomgesprekken op van de kindjes van de noodopvang met 
hun klasgenootjes thuis. 

De kinderen konden naast hun schoolopdrachten creatief aan de slag, iedereen 
deed zijn uiterste best om de soms lange dagen zo aangenaam mogelijk 
georganiseerd te krijgen. 



  

De gedeeltelijke heropstart  

Op 15 mei was de  gedeeltelijke opstart een feit: 

Het eerste en 
tweede leerjaar 
kon terug 4 dagen 
naar school en 
het zesde leerjaar 
twee dagen.  

Onze school werd 
omgebouwd om 
halve groepen 
veilig te 
verwelkomen. 

 

 



En anderhalve week later verbouwen we weer voor de volledige opstart… 

 



   Agenda 
 

 
▪ Oudercontacten worden afgesproken met de leerkracht en vinden bij 

voorkeur buiten plaats. 
▪ Proclamatie voor de schoolverlaters: elke klasbubbel organiseert een 

aangename afsluiter op vrijdagnamiddag 26 juni, na school is er een korte 
proclamatie zonder ouders. Voorlopig mogen we geen evenementen 
organiseren van Stad Gent. 

▪ Donderdag 27 augustus om 18u: receptie voor de schoolverlaters mét 
ouders.  

▪ Dinsdag 30 juni laatste schooldag: de school eindigt om 12u! 
▪ Vrijdag 28 augustus: openklas van 15u tot 17u voor iedereen voor het 

eerste en tweede tot 16u 
▪ Vrijdag 28 augustus om 16u infomoment 
▪ Dinsdag 1 september: start van het nieuwe schooljaar. 
▪ Vrijdag 4 september om 16u: Vliegerin. 
▪ Donderdag 10 september: infomoment voor alle andere groepen (het uur 

wordt later meegedeeld) 
 

   Nieuwtjes uit de school 
 

  

Op 4 maart beviel Jasmien van een 

zoontje, Gaston! 

 Op 27 maart beviel Lieselot van een 

dochtertje, Mia! 

  

Veranderingen volgend schooljaar 

Eerste leefgroep 

- Anneleen en Natalie zullen voor een jaartje een klasgroep delen in duobaan. 
- Virginie Sinty zal ons team vervoegen ter vervanging van Dorine. 

Virginie is een ervaren Freinetleerkracht, heeft de freinetopleiding gevolgd en werkte 
12 jaar in Freinetschool De Mandala. 



- Caroline zal 4/5 werken en op woensdagvoormiddag vervangt x haar (moet nog 
ingevuld worden) 

- Louise zal Lieselot vervangen tot aan de kerstvakantie.  
- Nikol zal de begeleiding en zorgondersteuning bij de kleuters op zich nemen. 
- Natalie zal nog 3u zorgondersteuning geven. 
- Lies en Geert geven kleuterturnen. 

 

Tweede leefgroep: 

- Hiske en Katrien zullen 4/5 werken en worden aangevuld door x (moet nog ingevuls 
worden) 

- Cindy neemt de begeleiding en zorgondersteuning op zich. 
- Noor blijft in de tweede leefgroep. 

 
Derde leefgroep: 

- Jasmien en Ruth zullen voor een jaartje een klasgroep delen in duobaan. 
- Tamira en Simon blijven in de derde leefgroep. 
- Sarah neemt de begeleiding en zorgondersteuning op zich. 

 

Vierde leefgroep: 

- Aagje werkt 4/5 en zal op woensdag door Sven aangevuld worden. 
- Sven neemt de begeleiding en zorgondersteuning op zich. 
- Ines vervangt Ruth. 
- Quiara vervangt ook dit jaar Ciska. 

 
Glenda zal FT zorgcoördinator blijven. 

Ikzelf zal 4/5 werken, aangevuld door Sven. 

Sven zal ook nog een aantal uren beleidsondersteuning opnemen.  

De invulling voor levensbeschouwelijke vakken is nog niet volledig  bekend. 

 

We nemen afscheid van Ilse, Isabel, Tine en Frauke en 

wensen hen een fijne verderzetting van hun carrière! 

 
 

 



Tot slot wil ik In deze brief het fantastische Vliegerteam bedanken voor hun 
onuitputtelijk enthousiasme gedurende heel deze warrige periode. Door hun 
fenomenale inzet konden bijna alle kinderen bereikt worden en bij de 
klaswerking betrokken blijven. Uitdelen van materiaal, zoomgesprekken, 
stoepbezoeken, kinderen naar school halen, creatieve pakketjes maken, 
verhaaltjes inspreken en filmpjes maken….… niets was hun te veel! Voor de 
noodopvang bleef iedereen paraat om ingezet te worden.  

Het zorgteam kreeg het zorgoverleg en de oudergesprekken even intensief als 
in ‘normale tijden’ georganiseerd. Chapeau voor iedereen! Topteam 

Een dikke merci ook voor de begeleiderster van het STIBO! 

Een bijzondere dankjewel ook voor de mensen van het secretariaat die alles 
mooi bleven opvolgen eerst van thuis uit en later ter plaatse. 

We mogen ook het schoonmaakpersoneel in deze zeker niet vergeten die 
meermaals per dag alles kwamen poetsen en ontsmetten. 

En verder iedereen die zich inzette om deze periode mee te helpen 
doorkomen. 

Het was een woelige periode, geniet van de vakantie en laat ons hopen dat we 
in september coronavrij kunnen opstarten! 

 

Bedankt jullie ook voor de 
medewerking en begrip. 

 

 

 

        Griet 

 
 
 
 

 


