Cartoons van het L5 over corona
 Via volgende link kan u uw kind(eren) aanmelden voor de
werking van speelplein "Bertjessplein" die tijdens de komende
zomervakantie zal plaatsvinden op de site van de school van uw
kind(eren)
https://bevraging.vgc.be/vi-zomervakantie-sintalbert-2021

Voor meer informatie over de speelpleinwerking van de VGC
verwijzen we u graag door naar de website
www.vgcspeelpleinen.be.
Als ouder van deze school krijgt u voorrang tot inschrijven tot 5
mei, daarna worden de inschrijvingen opengezet voor alle
brusselse kinderen.

 Op 26 mei om 9:00 vindt er opnieuw een DIALOOG plaats, een
gelegenheid voor ouders om mekaar, samen met directie en
Saïda (OCB), te ontmoeten. Op welke manier dat zal gebeuren
hangt van de Corona-maatregelen af. We hopen stiekem dat we
mekaar tegen dan ‘in het echt’ kunnen zien op onze speelplaats
of eventueel op het pleintje van de Bevrijderssquare. We
houden u op te hoogte!

Hartelijke groeten van het ganse schoolteam
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Ondertussen beginnen we aan de laatste twee maanden van 2020-2021.Traditioneel is dit voor ons ook
de start om reeds wat vooruit te blikken naar de periode die na juni komt en naar het nieuwe schooljaar.
Graag berichten we jullie nu al over enkele van onze (nieuwe) plannen.
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Tijdens de zomermaanden zullen voor het eerst speelpleinen op onze school doorgaan. Hieraan
kunnen maximum twee bubbels van telkens 25 kinderen deelnemen. Deze speelpleinen gaan
door tijdens twee afzonderlijke periodes. De eerste periode loopt van dinsdag 6 juli tot vrijdag 23
juli en de tweede periode van dinsdag 10 augustus tot vrijdag 27 augustus. Meer info over dit
‘Bertjesplein’ en de richtlijnen om uw kinderen hiervoor in te schrijven vindt u binnenin deze
krant.



Ons schoolteam start volgend schooljaar met ‘Scoodle Track’, een splinternieuw
leerlingvolgsysteem om de leervorderingen van onze kinderen nog beter in kaart te brengen.
Ook de rapporten zullen op termijn vernieuwen. Scoodle Track werkt ook aan een digitaal
communicatiesysteem met ouders.



Nadat we dit schooljaar succesvol zijn gestart met ‘Taalkanjers’ en ‘Wereldkanjers’, nieuwe
methodes voor Taal en Wereldoriëntatie hebben we besloten volgend schooljaar om ook onze
rekenmethode te vernieuwen met ‘Wiskanjers’ We zijn ervan overtuigd dat deze nieuwe
leermiddelen onze onderwijskwaliteit zullen verhogen.



Ook volgend schooljaar zullen we, in samenwerking met onze Pedagogische Begeleiding,
studiedagen en navorming voor onze leerkrachten organiseren over het gebruik van ons nieuw
leerplan ZILL en dieper ingaan op de leerlijnen Wereldoriëntatie. Daarnaast krijgt ‘Filosoferen
met Kinderen’ opnieuw een meer prominente plaats op onze school.
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Dit zijn kort enkele speerpunten van schoolacties die in de steigers staan. Maar wat wij in de eerste
plaats hopen is dat 2021-2022 opnieuw een meer normaal schooljaar wordt voor leerlingen,
leerkrachten en ouders.
Eddie en Eva

