Infobrief juli en augustus 2021
Beste ouders en leerlingen
Ook het voorbije schooljaar is er opnieuw eentje om niet licht te vergeten: constant schakelen i.k.v. corona,
naast het lesgeven, ook zorg voor die kinderen die daardoor in quarantaine moesten, op basis van de
stappenplannen van de overheid.
Dankzij de grenzeloze creativiteit van ons team bleek geen enkel probleem onoverkomelijk. En daar ben ik – als
directeur – terecht trots op.
Op dit moment zijn we volop bezig met de voorbereidingen voor volgend schooljaar. We hopen onze kinderen
op 1 september op een warme en fijne manier te mogen ontvangen. Eind augustus organiseren we een
openklasdag met infomoment op zaterdag 28 augustus 2021 (voormiddag: Centrum en namiddag: Leefschool).
In deze infobrief kan u alvast een aantal items lezen voor volgend schooljaar.
Ik wens jullie allen een mooie en zonnige vakantie toe.

Met vriendelijke groeten
Kathy Van Langenhoven
Directeur

1. Rond 25 augustus ontvangt u de infobrief voor september 2021 met alle

praktische informatie voor woensdag 1 september via smartschool.
2. Klusdag Kleuterschool Centrum op zaterdag 21 augustus vanaf 9.00
Tijdens de zomermaanden willen we
de speelplaats pimpen van onze
kleuterschool en willen we graag een
aantal meubels voor de lagere school
in elkaar steken.
In onze leefschool steken de
leerkrachten de handen uit de
mouwen voor het creëren van een
nieuwe klas voor de lagere school:
leefgroep 3.

Op zaterdag 21 augustus vanaf 9.00 organiseren wij traditioneel nog
een klusdag voor onze kleutertuin: grote kuis klassen en speelzaal,
moestuintjes proper maken, verder pimpen speelplaats, …
Of deze mag doorgaan zal afhangen van de richtlijnen van de overheid
eind augustus.
Al bedankt voor de ingeschreven helpende handen, maar iedereen is
meer dan welkom!
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3. Openingsuren tijdens de zomermaanden
Juli 2021
Donderdag 1 juli van 9.00 tot 12.30 en van 13.00 tot 16.30
Vrijdag 2 juli van 9.00 tot 12.30 en van 13.00 tot 16.30
Maandag 5 juli van 9.00 tot 12.30 en van 13.00 tot 16.30

Augustus 2021
Maandag 16 augustus van 9.00 tot 12.30 en van 13.00 tot 16.30
Dinsdag 17 augustus van 9.00 tot 12.30 en van 13.00 tot 16.30
Woensdag 18 augustus van 9.00 tot 12.30
Donderdag 19 augustus van 9.00 tot 12.30 en van 13.00 tot 16.30
Vrijdag 20 augustus van 9.00 tot 12.30 en van 13.00 tot 16.30
Maandag 23 augustus van 9.00 tot 12.30 en van 13.00 tot 16.30
Dinsdag 24 augustus van 9.00 tot 12.30 en van 13.00 tot 16.30
Woensdag 25 augustus van 9.00 tot 12.30
Donderdag 26 augustus van 9.00 tot 12.30 en van 13.00 tot 16.30
Vrijdag 27 augustus van 9.00 tot 12.30 en van 13.00 tot 16.30
Zaterdag 28 augustus – Openklasdag/infomoment

met mondmasker!
met mondmasker!
Graag nodigen wij u uit op zaterdag 28 augustus 2021 voor een
‘coronaproof’ infomoment (maximum 2 personen per gezin) in de klas.
ingang: Geldroplaan
Programma:

9.00
9.30
10.00
10.30
11.00
11.30

Kleuterschool
In – en uitgang via groene
poort kleuterspeelplaats
Geldroplaan - het schoolteam
begeleidt u naar de betrokken
klas
peuters en jongste kleuters
oudste kleuters

Lagere school
ingang via glazen deuren
Geldroplaan en uitgang via
de groene poort Zuidlaan –
het schoolteam begeleidt u
naar de betrokken klas
1ste leerjaren
2de leerjaren
3de leerjaren
4de leerjaren
5de leerjaren
6de leerjaren

Graag nodigen wij u uit op zaterdag 28 augustus 2021 voor een
‘coronaproof’ infomoment (maximum 2 personen per gezin) in de klas.
ingang: Posthoornstraat – verzamelen op de speelplaats

Programma:
14.00: ouders kleuters (leefgroep 1)
14.30: ouders en kinderen 1ste graad (leefgroep 2)
15.00: ouders en kinderen 2de graad (leefgroep 3)
15.30: ouders en kinderen 3de graad (leefgroep 4)

Maandag 30 augustus van 9.00 tot 12.30 en van 13.00 tot 16.30
Dinsdag 31 augustus van 9.00 tot 12.30 en van 13.00 tot 16.30
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4. Reserveren van maaltijden – enkel Centrum
Nog ter info: ook volgend schooljaar werken we voor het serveren van warme
maaltijden samen met de firma Agape. Deze firma werkt bijna uitsluitend voor
scholen en levert evenwichtige en gezonde maaltijden. Zij worden voor het
samenstellen van de maaltijden geadviseerd door diëtisten en experten.
Vanaf maandag 6 september 2021 biedt onze school opnieuw warme maaltijden
aan.
Indien uw kind gebruik wil maken van warme maaltijden kan u uitzonderlijk
reserveren tot en met 18 augustus 2021.
U kan nu al reserveren voor volgend schooljaar. De afspraken met betrekking tot
betaling blijven ongewijzigd.
De kostprijs bedraagt voor een kleuter € 3,00 en voor een kind van de lagere
school € 3,50.

5. Kalender voor 2021 – 2022
Op de website van onze school, maar ook via de berichtgeving op
smartschool zal u de kalender voor het schooljaar 2021 – 2022 al kunnen
raadplegen vanaf 5 juli 2021.
In de kalender worden ook de geplande ICT-lessen, STEM-lessen en
zwemlessen opgenomen.

6. Voor – en naschoolse opvang – schooljaar 2021 – 2022
Ook volgend schooljaar biedt onze school nog voor – en
naschoolse opvang aan: ’s ochtends van 7.00 tot 8.00 en ’s
avonds van 15.15 tot 17.30 onder leiding van juf Greet.
De kostprijs hiervoor is € 0,90 per beginnend half uur – zie
ook infobrochure – de aangepaste versie staat vanaf 5 juli
op de website.
Indien uw kind langer in de naschoolse opvang dient te
blijven, is het aangeraden gebruik te maken van de
naschoolse opvang van de stad Dendermonde. Alle info
vindt u ook in de infobrochure op de website van de school.

.
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7. Nog wat praktische weetjes en afspraken voor volgend schooljaar
-

Het jaarthema 2021 - 2022: HELDEN EN SCHURKEN – we vertrekken vanuit verschillende historische figuren, maar
ook van boeken en poëzie. Wie bepaalt wie een ‘held’ of een ‘schurk’ is? Welke is de tijdsgeest? …

-

Het schoolreglement, de infobrochure en de activiteitenkalender 2021 - 2022 zijn te lezen op de website van de
school en kan u ook terugvinden op smartschool vanaf 5 juli 2021.

-

Kinderen die ingeschreven zijn voor de kangoeroewerking ontvangen begin september een apart lessenrooster.

-

De gerichte wekelijkse meetcircuits (kleuter + lager) blijven behouden; de circuits techniek worden verfijnd en
verder uitgewerkt (STEAM). De structurele invoering ervan heeft een positief effect op de leerresultaten.

-

Fruit op school: ook volgend schooljaar vragen wij elke voormiddag een stukje fruit te voorzien, ‘s namiddags mag
een koek (geen chocolade!). We blijven ook zelf fruit promoten, daarom stappen wij vanaf oktober 2021 – voor een
aantal weken – opnieuw in het project Tutti Frutti in. Dit betekent dat wij elke woensdagvoormiddag voor fruit
zorgen.

-

Het extra uur inzichtelijk en contextueel lezen op niveau voor het 4de, 5de en 6de leerjaar zal volgend schooljaar
opnieuw doorgaan op maandag het 4de lesuur.

-

Onze school werkt met het volledig team LIST verder uit en start op 17 september met het leerkrachtenteam
opnieuw met ‘Iedereen leest’, een totaal project i.k.v. leesplezier en begrijpend lezen en met ondersteuning van de
Universiteiten Gent, Brussel en Leuven.

-

Vanaf volgend schooljaar neemt onze school deel aan lerende netwerken rond onderwijs aan cognitief sterk
functionerende leerlingen. De bedoeling is zoveel mogelijk uitwisseling van kennis en expertise met en tussen de
deelnemende scholen te stimuleren, om zo een kwaliteitsvol onderwijsaanbod en een goede ondersteuning van
cognitief sterk functionerende leerlingen op school verder uit te bouwen.

-

Wekelijks zal ook volgend schooljaar extra worden ingezet op Sherborne in alle kleuterklassen.

-

Wekelijks – op dinsdagmiddag van 12.45 tot 13.30 – kunnen onze kinderen van de lagere school deelnemen aan een
lessenreeks rond mindfulness.

-

Alle leerjaren lager bestaan uit 2 klassen, behalve in het vijfde leerjaar, daar wordt gezien het groot aantal
ingeschreven leerlingen – een 3de klas ingericht.

-

In de leefschool start men in de lagere school met 3 leefgroepen.

Tot slot:
We wensen u allen een fijne zomervakantie. Tot op de openklasdag eind augustus en tot woensdag 1 september
2021.
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