We nemen nu echt wel definitief afscheid van dit woelige schooljaar, met heel wat coronabeperkingen. Samen met jullie
hopen we in september op een ‘normale’ manier op te kunnen starten, zonder al te veel beperkingen.
De vakantie is dan ook dubbel en dik verdiend voor iedereen! Geniet samen met jullie gezinsbubbel van de rust en het samen
zijn!
De laatste Poppenieuws van het schooljaar bevat nog wel belangrijke info, dus lees deze zeker nog even na.

Fijne vakantie!
Directeur Veerle

Schoolfeest
Ons schoolfeest was meer dan geslaagd. Mensen wandelden er op los en genoten van de verschillende stopplaatsen
onderweg. De filmpjes en foto’s kunnen jullie bezichtigen op onze website. De kraampjes waren al vlug uitverkocht, zo’n
groot succes hadden we dus niet verwacht. Bedankt voor jullie steun!
De winst van ons schoolfeest bedraagt 1 627,53 euro. Hiermee komen we alweer een stapje dichter bij ons afdak op de
kleuterschool. De architect wil de plannen voor het bouwverlof ingediend hebben en dan hopen op een vlugge opvolging.
We zijn dus in blijde verwachting.

Ontbijt
Tijdens het laatste weekend (27 juni) organiseerde de ouderraad nog een ontbijtactie, de opbrengst is nog niet bekend. Maar
we kunnen wel al met trots zeggen dat we bijna evenveel ontbijten verkochten als vorig schooljaar. Dankjewel voor jullie
steun!

Eerste communie
Meer dan een jaar na de oorspronkelijke data konden de jongens en meisjes van het tweede leerjaar alsnog hun eerste
communie vieren op zaterdag 26 juni. We wensen iedereen een dikke proficiat met deze speciale dag!

Inschrijvingen
We verwelkomen heel wat nieuwe peuters en kleuters volgend schooljaar, maar ook enkele nieuwe leerlingen in de lagere
school. Alle leerjaren zitten vol, dat wil zeggen dat de maximumcapaciteit van 24 per leerjaar is gehaald of overschreden is.
Er is enkel nog plaats in L3 en L6 volgend schooljaar.

30 augustus: welkomdag!
Op 30 augustus verwelkomen we jullie graag op de welkomdag (voor alle kinderen van de school), dit zal tussen 17 uur en
18.30 uur zijn. Jullie kunnen dan al eens, samen met jullie zoon/dochter, het klasje komen bezichtigen. De officiële
uitnodiging mogen jullie rond 20 augustus verwachten via Gimme, dan weten we wat de coronamaatregelen op dat moment
zijn.

Huwelijk
De ouders van Emma (L4) en Wout (L1B) zijn op 18 juni in het huwelijksbootje gestapt. We wensen hen een dikke proficiat
en veel geluk samen!

Overlijden
Willy De Bielde, overgrootvader van Thiebe (L1A), Mirthe (K2) en meester Jonas.
Annelize Smet, grootmoeder van Noah (L3) en Zoë (L2).
Thomas Martens, papa van Nolan en Nora (K1B).

We wensen de familie veel sterkte met hun verlies.

Zwemmen
De zomervakantie is het uitgelezen moment om uw kind aan watergewenning te laten doen. Dit schooljaar zijn we op het
einde nog intensief kunnen gaan zwemmen met L1, maar andere jaren hebben het moeten stellen met slechts enkele
zwemlesjes. Nemen jullie samen met hen de tijd om nog wat extra te oefenen in de vakantie? Volgend schooljaar zullen we
allicht volgens het normale patroon terug kunnen gaan zwemmen. De zwemmomenten vinden jullie al terug in de agenda
op de schoolwebsite.

Verlofdagen schooljaar 2021 – 2022
Facultatieve verlofdagen

12 november 2021

2 mei 2022

Pedagogische studiedagen

4 oktober 2021

10 november 2021

16 februari 2022

Vakanties en vrije dagen
Herfstvakantie: 1/11/2021 tot 7/11/2021

Wapenstilstand: 11/11/2021

24/12/2021 halve schooldag

Kerstvakantie: 27/12/2021 tot 9/1/2022

Krokusvakantie: 28/2/2022 tot 6/3/2022

Paasvakantie: 4/4/2022 tot 18/4/2022

OLH Hemelvaart: 26/5/2022 + brugdag: 27/5/2022

Pinkstermaandag: 6/6/2022

30/6/2022 halve schooldag

Zomervakantie: vanaf 1/7/2022

Belangrijke data schooljaar 2021 – 2022
Deze data zijn ook terug te vinden via de agenda op de schoolwebsite.
Infoavonden:
Dinsdag 7 september 2021 : infoavond kleuterschool (19u30)
Donderdag 9 september 2021: infoavond lagere school (19u30)

Eetfestijn
Weekend 18-19 september 2021 (onder voorbehoud van coronamaatregelen)

Brunch Communicanten
Zondag 10 oktober 2021 van 11 uur tot 13 uur.
➔ Vermits de Communicanten van het huidige L1 en L2 verspreid hun Eerste Communie of lentefeest doen/deden,
nodigt de ouderraad onze feestvierders graag uit voor een brunch. Uitnodiging volgt, noteer alvast de datum.

Grootouderfeest
Dinsdag 26 oktober 2021: K1A en K2

Donderdag 28 oktober 2021: K1B en K3

Personeel schooljaar 2021 - 2022
Kleuterschool:
K1A (rode klas)

Juf Sabrina (maandag-woensdag-donderdag-vrijdag)
Juf Chris (enkel op dinsdag)

K1B (blauwe klas)

Juf Greet (dinsdag-woensdag-donderdag-vrijdag)
Juf Chris (enkel op maandag)

K2 (gele klas)

Juf Kim (maandag-dinsdag- tweewekelijks woensdag)
Juf Stéphanie Cools (tweewekelijks woensdag, donderdag, vrijdag)

K3 (groene klas)

Juf Stéphanie Cools (maandag-dinsdag-tweewekelijks woensdag)
Juf Sabine (tweewekelijks woensdag, donderdag, vrijdag)

Beweging rode en blauwe klas

Juf Marianne

Beweging gele en groene klas

Meester Jonas

Zorg kleuters

Juf Marianne en juf Chris

Lagere school:
L1A

Juf Christel Smet
Juf Eva (2 namiddagen, nog te bepalen)

L1B

Juf Christel Stuer

L2

Meester Michaël

L3

Juf Stephanie
Juf Naomi (enkel op woensdag)

L4

Juf Ruth

L5

Juf Valerie
Ondersteuning (grote klasgroep): juf Naomi

L6

Juf Hilde

Godsdienst L1 – L2 – L3

Juf Marianne

Beweging

Meester Jonas

Zorg lagere school

Juf Eva, meester Pascal, juf Naomi

Zorgcoördinator, mediacoördinator,
beleidscoördinator
Directie

Meester Pascal

Fijne zomervakantie,
Directeur Veerle

Veerle Van Bogaert

