Vind de auto!
 Jammer genoeg mogen wij dit schooljaar tot op heden nog geen
ouders op school ontvangen. Zo kunnen we helaas nog geen
Café Albert of Dialoog organiseren op onze speelplaats. Als
alternatief willen wij nu starten met een nieuw initiatief:
Babbelskweir. Elkaar informeel ontmoeten en een gesprekje
voeren.
Wij nodigen hiervoor alle ouders uit op woensdag 16 juni van
8.30u tot 9.30u op het pleintje vlakbij de school
(Bevrijderssquare) om mekaar te ontmoeten in bubbels van 10
personen, Juf Eva, Meester Eddie en Saïda kijken er alvast naar
uit jullie daar te ontmoeten. Vergeet je mondmasker niet!

Hartelijke groeten van het ganse schoolteam
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De laatste maand van het toch wel wat vreemde schooljaar 2020-2021 is aangebroken. Juni is
traditioneel voor alle scholen een evaluatiemaand en dat is nu ook weer het geval. In de lagere
school plannen we de toetsenperiode van woensdag 9 tot vrijdag 18 juni (zie kalender).
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De rapporten voor de lagere school worden meegegeven op de laatste schooldag, dinsdag
29 juni. Ouders hebben de kans om op woensdag 30 juni tussen 8u30 en 12u00 op school te
komen om de leerkracht(en) van hun kinderen te spreken. We voorzien die dag opvang.
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In sommige gevallen zullen ouders vooraf door de klasleerkracht uitgenodigd worden om het
rapport op school ruimer te bespreken.
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einde
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De ouders en leerlingen van het 6 leerjaar nodigen wij op onze speelplaats uit voor een
plechtig afscheidsmoment met proclamatie. Dit zal doorgaan op dinsdag 29 juni om 19u00.
Meer info hierover volgt via Juf Petra.
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Dit schooljaar is ons maandelijks praatmoment ‘Café Albert’ wegens de coronamaatregelen
nooit kunnen doorgaan. Wel hebben we een aantal ‘Dialoog’ momenten online kunnen
organiseren. Op woensdag 16 juni om 8u30 willen we ouders toch graag nog één keertje
uitnodigen voor een informele babbel, niet op de speelplaats maar op het pleintje nabij de
school (Bevrijderssquare). Meer info vind je binnenin deze krant.
Tijdens de vakantiemaanden juli en augustus gaan er voor het eerst speelpleinen door op
onze school. De oproep voor inschrijvingen hiervoor werd massaal gevolgd en alle plaatsen
zijn intussen volledig volzet.
We zouden jullie, ouders en kinderen, ook graag hard willen bedanken voor jullie eindeloze
geduld, begrip, inlevingsvermogen en support voor onze school tijdens dit moeilijke schooljaar.
We hebben jullie warmte en steun gevoeld tot binnen onze schoolmuren. ♡
We willen jullie een gezonde en deugddoende vakantie toewensen en hopen wij jullie in
september in de beste omstandigheden terug te zien. 🍀

Eddie en Eva

