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NIEUWSBRIEF juni - schooljaar 2019-2020 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Planning maandag 29 en dinsdag 30 juni 

Maandag 29 juni (= een hele schooldag):  

- Kleuteronderwijs en L1, L2, L3, L4 en L5: de planning zoals die nu loopt blijft gelden.  

Opgelet de Bijenklas (3KO) zal uitzonderlijk vroeger gedaan hebben om 14.50u. (zie proclamatie) 

- L6: de twee bubbels (roze en geel) komen samen naar school.  

 

Dinsdag 30 juni (= een halve schooldag): 

- Alle klassen komen volledig naar school. Dus alle leerlingen komen op 30 juni naar school. We organiseren 

dan een aantal buitenactiviteiten zodat we de veiligheidsvoorschriften kunnen bewaken.  

 Let op: dit is een halve schooldag, de leerlingen hebben ’s middags gedaan. De verschillende begin-en 

einduren zoals op woensdag gelden! 

 Alle leerlingen krijgen een ijsje om het schooljaar feestelijk af te sluiten. Een dikke dankjewel aan het 

oudercomité.  

Juni geeft ons weer mooie dagen. Geniet van het zonnetje dat er de komende dagen weer aankomt! 

We zorgen nog voor een fijne afsluiter voor alle leerjaren, met in het bijzonder voor de Bijenklas en de zesdeklassers. 

 

 

Geen evenementen tot eind juni 

!! Dinsdag 30 juni = halve dag 

 Iedereen op school 

 

Inhoud nieuwsbrief 

- Planning 29/06 en 30/06  
- Afzwaai 3KO en L6 
- Rapport 
- Nieuwe stoep Wassewater 
- Zwerfbib aan school 
- Uitgestelde data communie 

vormsel 
- Clb-onderzoeken 
- Vooruitblik 2020-2021 
- Familienieuws 
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Afzwaai 3KO en L6 

De afzwaai van 3KO en L6 zal er dit schooljaar ook anders uitzien. Ouders kunnen er in 

school jammer genoeg niet bijzijn dit jaar.  

3KO en L6 vieren dit op maandag 29 juni. We vieren dit samen met de leerlingen in de klas. 

’s Middags trakteren we de leerlingen van 3KO en L6 op een frietje. In de namiddag hebben ze een proclamatie-

feest in hun klas. We maken er een mooie namiddag van die de leerlingen zich nog lang zullen herinneren. We 

zorgen er wel voor dat de leerlingen en jullie er samen nog op kunnen terugkijken.  

We laten de leerlingen natuurlijk niet zomaar vertrekken. We voorzien nog iets op de speelplaats. Door de 

verschillende einduren laten we de afzwaaiers eerst vertrekken omdat anders niet alle leerlingen en leerkrachten 

kunnen deelnemen. Voor onze zesdejaars verwachten we dat het einduur 10 minuten vroeger zal zijn, dus om 

14.40u. Voor de leerlingen van de derde kleuterklas verwachten we dat ze ook om 14.40u zullen afzwaaien.  

Op dinsdagvoormiddag komen de leerlingen wel nog naar school voor een leuke afsluiting van het schooljaar.  

Rapport 

Dit schooljaar is geen gewoon schooljaar… Daarom gaat het rapport er nu ook anders uitzien voor het 1ste tot en 

met het 5de leerjaar. Voor het 6de leerjaar is er wel een rapport.  

Een rapport zoals we de vorige jaren op het einde van het schooljaar aan de leerlingen gaven, is nu niet aan de 

orde. We gebruikten de afgelopen periode om de leerlingen nog zoveel mogelijk les te laten krijgen in kleinere 

groepjes op goed te kunnen inspelen op de noden van de leerlingen.  

Uitgezonderd bij het zesde leerjaar, hebben we geen toetsenreeksen gedaan in de andere leerjaren. We zijn er 

van bij de start van het afstandsonderwijs vanuit gegaan dat we de belangrijkste leerstof die ze onmiddellijk nodig 

hebben in het volgende leerjaar zouden aanreiken aan de leerlingen. We wisten toen natuurlijk niet hoe lang de 

lockdown zou duren. We hebben gemerkt dat bijna alle leerstof die gepland stond voor dat leerjaar, ook effectief 

gegeven is. Wel merken we dat sommige onderdelen nog extra oefening vragen. Daarover maakten we ook 

afspraken met de leerkrachten van het hogere leerjaar. 

De leerlingen van het eerste tot en met het vijfde leerjaar krijgen een mini-rapport. Hierop staat een zelfevaluatie 

van de leerling over de periode van het afstandsonderwijs en een woordje van de leerkracht over de algemene 

ontwikkeling van de leerling. Bij de hoofdvakken staan geen punten.  Als we merken dat er heel specifiek nog iets 

moet geoefend worden, dan zal de leerkracht dat daar vermelden zodat jullie daar ook thuis extra aandacht aan 

kunnen besteden.  

Het zesde leerjaar krijgt wel een rapport omdat zij de overstap maken naar het secundair. Op dat rapport zullen 

echter niet alle onderdelen staan omdat niet alles getoetst werd.  

Het rapport wordt op dinsdag 30 juni mee naar huis gegeven. Fysieke oudercontacten mogen we nog niet 

organiseren. Maar wie nog vragen heeft over het rapport mag contact opnemen met de leerkracht via 

smartschool.   
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Nieuwe stoep Wassewater 

In de loop van de maand juni krijgt de Wassewater een stoep. De werken zullen 3 dagen in beslag nemen. Er 

wordt beperkte hinder verwacht voor het verkeer. Tijdens de 3 werkdagen zal je niet kunnen parkeren in de 

Wassewater en zal er beurtelings verkeer zijn. Ook voor voetgangers wordt er dan hinder verwacht. Wees 

voorzichtig tijdens die periode. 

Zwerfbib naast de vitrine van de school in de trage weg 

We vinden lezen heel belangrijk en proberen dat op alle manieren te 

promoten. We zijn al langer vragende partij voor een zwerfbib in 

Winkelomheide. Deze maand is het eindelijk zover. De zwerfbib zal deze 

maand nog geplaatst worden naast de vitrine van de school aan de trage 

weg. Ester Belmans zal de meter zijn van het kastje. Zij zal ervoor zorgen 

dat er altijd genoeg boeken inzitten voor volwassenen en voor kinderen.   

Wat is dat nu een zwerfbib? 

Het principe van zo’n kastje is: lezers nemen er een boek uit, maar steken er een boek van zichzelf in. De boeken 

van het kastje moeten niet meer naar de bib komen, ze zijn afgevoerd. Het is dus een soort van boekenruilkast. 

We hopen dat iedereen nog meer aan het lezen gaat! 

Uitgestelde data eerste communie en vormsel 

Eerste communie: zaterdag 26 september 2020 om 14u - kerk van Winkelomheide 

Vormsel: zaterdag 19 september 2020 om 14.30u – kerk van Winkelomheide 

De parochie geeft wel aan dat de data onder voorbehoud zijn en afhangen van de Coronatoestand in ons land op 

dat moment.  

CLB-onderzoeken 

De medische onderzoeken van het CLB zijn weer gestart. Het vijfde leerjaar kreeg al in het eerste trimester een 

vaccinatie. Het eerste leerjaar werd kreeg twee weken geleden nog een onderzoek. Het onderzoek dat gepland 

was voor de kleuters van de eerste kleuterklas, waarbij ze samen met hun ouders naar het CLB gaat dit schooljaar 

niet door. Dit onderzoek wordt verschoven naar volgend schooljaar. Het onderzoek zal dan op school doorgaan. 

Vooruitblik 2020-2021  

Vrijdag 2 oktober 2020: lokale verlofdag 1    Zaterdag 24 april 2021: eerste communie 

Vrijdag 12 maart 2021: lokale verlofdag 2    Zaterdag 8 mei 2021: vormsel 

Familienieuws  

De ooievaar kwam langs en bracht: 

Lyan, broertje van Dylan (Kikkerklas) en Rylana (Berenklas).  We wensen jullie van harte proficiat 

met dit nieuwe leven in huis. 


