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Het schooljaar loopt op zijn einde

VBSH zwaait haar zesdeklassers uit
Op veilige afstand en in hun
klasbubbels
nam
de
Vrije
Basisschool van Herzele op 24 en
25 juni afscheid van hun zesde
leerjaren. Het VBSH-team was
maar wat blij dat ze dit officiële
uitzwaaimoment toch nog kon
organiseren. En gelijk heeft het.
Een lagere schooltijd die definitief
op de schop gaat, laat je toch niet
zomaar passeren?
De school dankt dan ook pastoor
Herbert voor het openstellen van
zijn kerk.
Het werd vooral een luisteravond
met
mooie
woorden
en
herinneringen van directie, het oudercomité, de leerkrachten en uiteraard de kinderen
zelf. Eén voor één kregen onze uitzwaaiers hun verdiende aandacht, omringd door fiere
ouders. 
 Alle foto’s vind je terug op onze de VBSH-Facebookpagina.

Goed om weten

Kleuters en lagere schoolkinderen mogen terug naar school op 1 SEPTEMBER !!!
We kregen woensdag jl. van het departement onderwijs een duidelijk opstartplan voor
volgend schooljaar. In de toekomst zal er rekening gehouden worden met vier
overzichtelijke pandemie-niveaus die de aanwezigheid van het coronavirus zullen
aangeven (= volgens het aantal besmettingen in een regio). Aan die niveaus zijn dan
specifieke maatregelen verbonden. Op dit moment wordt aan de scholen niveau geel
voor de start van het nieuwe schooljaar vooropgesteld; d.w.z. niveau met laag risico van
besmettingen.
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Voor het basisonderwijs is dat alvast geweldig goed nieuws voor het komende
schooljaar: alle kinderen kunnen terug naar school.
Er wordt geen rekening meer gehouden met klasbubbels tijdens de lesactiviteiten, de
speeltijden en de middagpauze. Ook de opvang wordt weer normaal georganiseerd.
Wanneer het pandemie-niveau wijzigt en het risico van besmettingen groter wordt, dan
zal de school enkele interne maatregelen moeten aanpassen in de organisatie van de
refter, leeruitstappen, vergadermomenten, busvervoer, contacten en gesprekken, …
We zullen op maandag 24 augustus een laatste update doormailen met eventuele
noodzakelijke praktische afspraken. Laatste vakantienieuwtjes zullen op de website en
de facebookpagina van de school worden gepost.
‘FEESTELIJKE’ START NIEUWE SCHOOLJAAR in KLEUTERAFDELINGEN
In de kleuterafdelingen starten we de eerste schooldag op dinsdag 1 september
‘feestelijk’ starten met een verwendag. Er worden tal van leuke activiteiten georganiseerd:
dans, goochelaar, springkasteel…
SPEL- en INTEGRATIENAMIDDAG voor kleuters van de 3de kleuterklas
De leidsters van de 3de kleuterklassen en de juffen van het eerste leerjaar nodigen de
kleuters van de 3de kleuterklas uit op een extra spel- en integratienamiddag op woensdag
26 augustus. De betrokken ouders ontvingen een mail met de nodige info.
OPENDEURNAMIDDAG donderdag 27 augustus van 13.30 uur tot 15 uur
Ouders en kinderen zijn van harte welkom in de nieuwe klas en ontmoeten de nieuwe
juf/meester.
INFOAVONDEN voor ouders begin september
De klastitularissen geven info rond de specifieke school- en klaswerking, afspraken
tussen school en ouders,…
Wanneer?
In de lagere klassen op donderdag 3 september om 19.30 uur
In de kleuterklassen op donderdag 10 september om 19.30 uur
ZOMERSCHOOL & ZOMERCORONASCHOOL (van 10 tot 21 augustus)
Scholen verlenen hun medewerking aan de organisatie van de zomerscholen in de
vakantie. Er wordt terug een zomerTAALschool georganiseerd, specifiek voor kleuters
en leerlingen die een andere thuistaal hebben dan het Nederlands. Aan die kinderen
werd via onze zorgleerkrachten een uitnodiging bezorgd.
Nieuw dit jaar is de organisatie van een CORONAzomerschool, specifiek voor kinderen
met leerachterstand en kinderen uit kwetsbare gezinnen. Tijdens de activiteiten is er ook
aandacht voor sportieve en muzische momenten.
Inschrijven voor deze gratis zomerscholen kan via het Sociale Huis, Kloosterstraat 42- tel.
053 603314
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Belangrijke data 2020-2021
Facultatieve verlofdagen & Pedagogische studiedagen
Woensdag 14 oktober 2020
Vrijdag 20 november 2020
Woensdag 20 januari 2021
Woensdag 17 maart 2021
Vrijdag 23 april 2021
Vrijdag 21 mei 2021 (weekend Pinksteren)
Andere verlofdagen
Woensdag 11 november 2020: wapenstilstand
Donderdag 13 mei 2021 (Hemelvaartsdag) + vrijdag 14 mei 2021 (brugdag)
Maandag 24 mei 2021: Pinkstermaandag
Communievieringen mei 2021
∞ Eerste Communie Herzele: zondag 2 mei 2021 in de Sint-Martinuskerk
∞ Vormselviering Herzele: zondag 9 mei 2021 in de Sint-Martinuskerk Herzele
Vakanties
Herfstvakantie: maandag 2 november 2020 – zondag 8 november 2020
Kerstvakantie: maandag 21 december 2020- zondag 3 januari 2021
Krokusvakantie: maandag 15 februari 2021- zondag 21 februari 2021
Paasvakantie: maandag 5 april 2021- zondag 18 april 2021
Activiteitenkalender begin september
Donderdag 3 september om 19.30 uur: infoavond lagere klassen
Donderdag 10 september om 19.30 uur : infoavond kleuterklassen
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Ook tijdens de zomervakantie kan je ons volgen op de

VBSH-Facebookpagina!
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