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Beste ouders
In de laatste weken van het schooljaar hebben we, rekening houdende met alle opgelegde
veiligheidsvoorschriften, alle klasgroepen nog kunnen samenbrengen. De leerkrachten van het
lager onderwijs zetten de resterende onderwijstijd maximaal in zodat de leerlingen de essentiële
leerstof van hun leerjaar verworven hebben. Bij de opvolgingsgesprekken tussen de verschillende
leerjaren wordt deze beginsituatie uiteraard meegenomen met het oog op een vlotte start van het
nieuwe schooljaar in een nieuwe klas. Als ouder hoeft u zich daarover geen speciale zorgen te
maken. Leren is en blijft een proces!
In het kleuteronderwijs worden de ontwikkelingskansen in diverse activiteiten aangeboden en
staat het welbevinden van elke kleuter centraal.
Het einde van het schooljaar zal dit jaar beslist anders verlopen. Er wordt in het derde trimester
geen puntenrapport meegegeven. De klastitularissen bezorgen aan de kinderen van de lagere
school wel een speciaal -einde schooljaar- ‘corona’rapportje.
PROCLAMATIES
Einde schooljaar betekent ook een ‘nieuwe’ stap vooruit voor onze kleuters van de derde
kleuterklas en het zesde leerjaar (=schoolverlaters). Op dit ogenblik (na contact met de bevoegde
veiligheidsdiensten) geldt voor elke school echter een verbod op het organiseren van activiteiten
op school o.a. proclamaties.
We willen uiteraard dit mooie moment niet zomaar laten voorbijgaan. Na contacten met de
veiligheidscel hebben we het positieve advies gekregen om de proclamatie van de zesde leerjaren
te laten doorgaan in de parochiekerk van Herzele. Weliswaar, gelet op de veiligheidsvoorschriften,
zal dit moment gespreid worden over twee avonden: proclamatie voor het zesde leerjaar A op
woensdag 24 juni en voor het zesde leerjaar B op donderdag 25 juni telkens om 20 uur. Vanuit het
advies blijft deze proclamatie uitsluitend beperkt tot het officiële gedeelte. Er mag nadien geen
receptie worden aangeboden.
In het kleuteronderwijs maken we op school een bijzonder ‘proclamatie’feestje met de ganse klas.
De ouders ontvangen nadien wel een aandenken met sfeerbeelden van dit afscheidsmoment.
OUDERCONTACTEN
Voor deze kanteljaren 3de kleuterklassen en 6de leerjaren bieden we nog formele oudercontacten
aan in de laatste volle week van juni. Ook hier geldt het voorschrift: enkel op afspraak in een
‘veilige’ omgeving! De betrokken leerkrachten bezorgen aan die ouders nog een klasmail met info
en een uitnodiging tot inschrijven.
De ouders van de overige klassen kunnen -indien zij dit noodzakelijk én wenselijk achten- een
persoonlijk gesprek met de klasjuf aanvragen. Zij richten de vraag dan ook rechtstreeks via mail
aan de klastitularis. Wegens de huidige omstandigheden proberen we die contacten ook zoveel
mogelijk te beperken tot het noodzakelijke. Gesprekken zullen enkel plaatsvinden individueel én
op afspraak.
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LAATSTE SCHOOLDAGEN
Op de laatste schooldagen maandag 29 en dinsdag 30 juni houden we het huidige systeem van
lesactiviteiten voor de verschillende klasgroepen aan. Onze 2de, 4de en 6de leerjaren zullen op
maandag hun laatste volle schooldag vieren ; onze 1ste,3de en 5de leerjaren sluiten het schooljaar af
op dinsdag !
In het kleuteronderwijs eindigen de lessen op maandag én dinsdag telkens om 12 uur.
Op maandag en dinsdag is er wel dagopvang voorzien. De Buiteling zorgt enkel voor naschoolse
opvang op maandag. Op dinsdag 30 juni is er GEEN buitenschoolse opvang!
CONTACT SCHOOL & OPENDEUR
Onze school blijft toegankelijk tot en met vrijdag 10 juli ( elke voormiddag) . Vanaf maandag 17
augustus kan u ook terecht op school (elke voormiddag op weekdagen) liefst na telefonische
afspraak.
Op donderdagnamiddag 27 augustus kijken we vooruit naar het nieuwe schooljaar. We heten u
vrijblijvend welkom op de opendeurnamiddag voor een kort bezoekje aan de nieuwe klas. We
kijken er naar uit!
VERLOFDAGEN EN STUDIEDAGEN
Het overzicht van de ( lokale) verlofdagen, pedagogische studiedagen, … worden in de laatste
weken van juni aan de ouders bezorgd
FAMILIENIEUWS
We gedenken in onze gebeden:

Proficiat met de geboorte:

Mevrouw Hilde Dierickx, moeder van Sare Van
Gijsegem (klastitularis 3B)

Cathelinia Meganck, zusje van Adriano Draghici
(2A)

Mevrouw Marie-Paul Redant, moeder van Koen
Boonaert ( lid van het OC) en oma van Simon
(6A) en Niels (3B)

Otis, kleinzoon van Hilde Pycke (klastitularis 4de
leerjaar)

Mevrouw Godelieva Van Der Spiegel, oma van
Alissa (2A) en Robin (2KK) De Saedeleer

Nieuwsbrief VBSH

|

2

