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Dendermonde, 29 juni 2020
Beste ouders
Naar goede gewoonte blikken we net voor de zomervakantie begint even terug op het voorbije
schooljaar en worden er reeds een aantal afspraken gemaakt voor de start op 1 september.
Dat we een bewogen en bijzondere periode achter de rug hebben is duidelijk. Het coronavirus
beheerste ons leven, we moesten niet alleen in ons ons kot blijven, ook de lessen werden
plotseling geschorst.
De coronacrisis plaatste ons voor enorme uitdagingen die ons leerden dat in alle moeilijkheden
ook mogelijkheden liggen. Via afstandsonderwijs werd herhalingsleerstof aangeboden, na de
paasvakantie zijn leerkrachten begonnen met het ‘pre-teachen’ van nieuwe leerstof. Dat
gebeurde grotendeels digitaal, dagelijks waren er de instructiefilmpjes en de zoomsessies. Vanaf
2 juni werd groen licht gegeven om opnieuw alle leerlingen naar school te laten komen. Onze
school koos bewust voor het maximumscenario, nl. een voltijdse heropstart voor alle klassen,
omdat onderwijs een recht is voor alle kinderen. Rekening houdend met de opgelegde
veiligheidsmaatregelen was het niet eenvoudig om de organisatorische puzzel te leggen.
Desondanks sluit ik met een goed gevoel dit schooljaar af.
Ik ben bijzonder fier op onze leerlingen voor hun inzet, de digitale vaardigheden en de kennis die
ze verworven hebben tijdens de thuisperiode.
Ik ben bijzonder fier op het bijenkorfteam voor de professionele, kindgerichte en
hartverwarmende aanpak van de voorbije weken.
Ik ben bijzonder fier op u, onze ouders, voor de samenwerking, de flexibiliteit, het geduld en de
fijne berichtjes waarmee u ons een hart onder de riem stak. Heel veel dank hiervoor.
Wat volgend schooljaar betreft!
Onder voorbehoud, afhankelijk van de veiligheidsmaatregelen:
Op dinsdag 1 september start het nieuwe schooljaar, u kan uw kind(eren) even vergezellen naar
de nieuwe klas - korf.
In de zomervakantie wordt het hoofdgebouw gerenoveerd. Omdat de werkzaamheden zeker tot
einde augustus zullen duren organiseren we dit schooljaar voor de lagere afdeling geen
opendeurdag aan het einde van de zomervakantie. In de eerste week van september plannen we
voor alle korven een infoavond.
Dinsdag 01/09 om 19 u voor korven 1 en 3
Woensdag 02/09 om 19 u voor korven 2 en 4
Donderdag 03/09 om 19 u voor korven 5 en 6
Voor de kleuterafdeling plannen we een opendeurmoment op zaterdag 29 augustus waarop we u
onze vernieuwende aanpak willen voorstellen.
De ouders van de jongste kleuters (peuters en 1ste kleuterklas) worden om 10 u verwacht.
De ouders van de oudste kleuters (2de en 3de kleuterklas) worden om 11 u verwacht.

Door de bouwwerken hebben we plaatsgebrek om alle kinderen tegelijkertijd te laten spelen. De
pauzes zullen alternerend georganiseerd worden waardoor we genoodzaakt zijn de schooluren
vanaf 1 september aan te passen.
Schooluren tijdens de bouwwerken:
 voormiddag:
kleuters van 8.30 u tot 12.05 u - pauze van 10.10 u tot 10.25 u
lager van 8.45 u tot 12.20 u – pauze van 10.25 u tot 10.40 u
 namiddag:
lager van 13.20 u tot 15.15 u - pauze van 15.00 u tot 15.15 u
kleuters van 13.20 u tot 15.15 u – pauze van 14.10 u tot 14.25 u
De lessen eindigen om 15.15 u
 woensdag
lager en kleuters van 8.30 u tot 12.05 u
 voorschoolse opvang vanaf 7.00 u
 naschoolse opvang tot 18.00 u (niet op woensdag)
Schooluren na de bouwwerken
 voormiddag:
kleuters en lager van 8.30 u tot 12.05 u (ook op woensdag)
namiddag:
kleuters en lager van 13.20 u tot 15.15 u
Wegens de coronamaatregelen is het mogelijk dat het begin en einde van de schooluren
alternerend moeten georganiseerd worden (zoals het nu is). Wij houden u op de hoogte.
Vanaf 1 oktober worden er opnieuw warme maaltijden bedeeld. Meer informatie volgt.
De documenten die u dient te ondertekenen worden begin september meegegeven met uw kind.
Dinsdag 30 juni is het de laatste schooldag. Er is geen naschoolse opvang.
 kleuters kunnen afgehaald worden tussen 11.30 u en 12.00 u.
 voor de leerlingen van de lagere afdeling eindigen de lessen om:
 3de graad: 11u30
 1ste graad: 11u45
 2de graad: 12u00
Tot slot heel veel dank voor het vertrouwen dat u in ons stelt.
Aan iedereen een zonnige en welverdiende vakantie toegewenst!
Vriendelijke groet
Anne D’Hondt

