
 

 

Blauwe brief 
juli - augustus 2021 

Beste ouders, 

Het schooljaareinde komt stilaan in zicht en dat zal net als de voorbije maanden helemaal anders lopen dan we gewend 

waren. Het schooljaar 2020-2021 zullen we niet snel vergeten en natuurlijk hopen we dat we in september op een normale 

manier het schooljaar kunnen opstarten. 

Onze leerlingen van het zesde leerjaar wensen we heel veel succes in hun nieuwe school. We hopen dat ze zich snel   

zullen thuis voelen in hun nieuwe omgeving.  

Onze kleuters, jongens en meisjes van de andere klassen wensen we ook proficiat voor hun prestaties van dit schooljaar 

en op 1 september zien we elkaar hopelijk bruingebrand en goed uitgerust terug.  

En natuurlijk hebben ook alle mama’s en papa’s vakantie verdiend. Ook voor hen wacht er hopelijk een mooie periode        

samen met de kinderen. 

Directeur Philippe 

29/06: 15.30u start van de grote vakantie 

            Na toezicht via de Marbollen 

30/06: 9.00u t.e.m. 12.00u oudercontacten voor wie                               

            digitaal ingeschreven is. Inschrijven kan t.e.m.  

            dinsdag 29/6 om 18.00u. 

26/08: infoavond kleuterschool en contact met de  

           leerkracht van uw kind 

01/09: eerste schooldag, mogelijks koffie en thee voor 

           ouders geschonken door de oudervereniging 

30/08: infoavond vierde leerjaar 20.00u 

31/08: infoavond eerste leerjaar 20.00u 

01/09: infoavond zesde leerjaar 20.00u 

02/09: infoavond 2de, 3de en 5de leerjaar 20.00u 

04/09: schoolfeest 

02/09: zwemmen tweede en zesde leerjaar 

16/09: zwemmen tweede en vijfde leerjaar 

17/09: schoolfotograaf: enkel klasfoto 

21/09: personeelsvergadering voor KS en LS  

           (geen studie) 

22/09: sportdag lagere school 

28/09: vertrek bosklassen 

30/09: zwemmen tweede en vierde leerjaar 

01/10: fluohesjes dagelijks dragen 

01/10: terugkomst bosklassen 

04/10: pedagogische studiedag: geen school 

14/10: zwemmen tweede en derde leerjaar 

25/10: oudercontact LS 

26/10: oudercontact LS 

27/10: grootouderfeest 

28/10: zwemmen tweede en eerste leerjaar 

28/10: rapport 1 

 

We hadden dromen  

die helaas niet uit konden komen. 

Veilig was het wel, 

maar het thema  was dit jaar minder van tel. 

Corona hield ons op eigen grond. 

We konden samen de wereld niet rond. 

 

Maar ons thema van volgend jaar kunnen we al melden. 

Dan gaan we voor:  

Superhelden!!! 

 

 

Hoofdsponsor van onze school: Audi - Volkswagen - Skoda: www.acmautogroep.be  

Samen veilig de wereld rond 

Ook dit jaar liepen de inschrijvingen vlotjes. We horen dat heel wat mensen nog zoekende zijn naar een school en 
op dit moment nog niet ingeschreven hebben. Vertel het gerust door dat inschrijven nu wel nog kan en dat we ook 
in de grote vakantie op afspraak nog kunnen inschrijven t.e.m. 2 juli. 
Het aantal instappertjes is alweer mooi aangegroeid zodat we ons ook volgend schooljaar over een uitgebreid 
groepje mogen ontfermen. 

Inschrijvingen 

http://www.acmautogroep.be


 

 

Wisten jullie dat: 

 Ook onze meesters en juffen regelmatig op nascholing moeten? Daarvoor worden er volgend schooljaar twee    

dagen uitgetrokken. Die dagen zijn er geen lessen en worden de kinderen niet op school verwacht. 

Die pedagogische studiedagen zullen doorgaan op 4 oktober en 25 mei. Enkel de leerlingen van het tweede  

leerjaar zijn op de studiedag van mei nog aan zee.  

 De opvang voor en na de schooluren ook komend schooljaar zal georganiseerd worden door de Marbollen? 

Best worden alle kinderen dus voor die opvang ingeschreven bij hen. Zo kan je in geval van nood er steeds vanuit 

gaan dat de kinderen goed worden opgevangen. 

De opvang blijft wel op onze school georganiseerd. 

 Alle verlofdagen voor volgend schooljaar vastliggen? We sommen ze even voor jullie op: 

- 4 oktober pedagogische studiedag 

- 30 oktober t.e.m. 7 november herfstvakantie 

- 11 november Wapenstilstand 

- 24 december vanaf 12.00u t.e.m. 9 januari kerstvakantie 

- 26 februari t.e.m. 6 maart krokusvakantie 

- 2 april t.e.m.18 april paasvakantie 

- 2 mei facultatieve verlofdag 

- 25 mei pedagogische studiedag 

- 26 mei t.e.m. 29 mei hemelvaartweekend 

- 30 mei facultatieve verlofdag 

- 6 juni  pinkstermaandag 

- 1 juli t.e.m. 31 augustus zomervakantie 

 Het grootouderfeest doorgaat op 27 oktober? 

 Onze jaarlijkse wafelbak doorgaat op  5 en 6 februari? 

 De infodag kleuterschool en lagere school gepland is op 12 maart van 10.00u t.e.m. 13.00u?  

 Het schoolfeest doorgaat op 4 september? 

 Onze nieuwe leerlingen van het eerste leerjaar op 1 september op de kleuterspeelplaats verwacht worden? 

Ouders vormen een haag van de kleuterschool naar de nieuwe speelplaats via het voetpad. 

 We volgend schooljaar allemaal op meerdaagse uitstap gaan? 

Alle uitstappen zijn natuurlijk onder voorbehoud van de coronamaatregelen van dat moment.  

- bosklassen van 28 september t.e.m.1 oktober 

- stadsklassen op 7 en 8 oktober 

- zeeklassen van 23 mei t.e.m. 25 mei 

- boerderijklassen op 27 en 28 januari 

- natuurklassen van 31 mei t.e.m. 3 juni 

- kasteelklassen van 10 mei t.e.m. 13 mei 

 We dit schooljaar met het tweede leerjaar terug om de 2 weken gaan zwemmen? 

De andere klassen gaan ongeveer 1 keer per trimester. 

In de kleuterschool zullen de leerkrachten zelf kiezen of ze met hun klas eens gaan zwemmen. 
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Zoekt u de beste cateraar? jero-events info@jero-events.be  
www.jero-events.be (medesponsor van onze school) 

Weetjes 

Het was een moeilijk schooljaar, waarschijnlijk voor ieder van jullie. We willen jullie uitdrukkelijk bedanken voor de vlotte 

samenwerking, de goede begeleiding tijdens de coronaperiode, de opvang, de onlinelessen,….. 

Hopelijk kunnen jullie binnenkort even genieten van een deugddoende vakantie. 


