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NIEUWSBRIEF JUNI 2021
Beste ouders,
Ondertussen zijn we de laatste maand van een toch wel speciaal schooljaar gestart. Ik wil van de
gelegenheid gebruik maken jullie te danken voor de vele inspanningen die jullie leverden naar
aanleiding van de coronapandemie. Tevens dank voor het vertrouwen in onze beide scholen en
voor de goede samenwerking. Wij hopen jullie nog eens te kunnen ontmoeten op onze korte
openluchtbijeenkomst eind juni voor de ouders van de verschillende teams. Voor de ouders
van beide nestjes 6 en de kinderen organiseren we een openlucht-diploma-uitreiking.
Vriendelijke groeten,
Myriam Monstrey
directeur
MAANDELIJKSE REKENING
Op het einde van elke maand zal de onkostenrekening meegegeven worden met uw kind. Dit is
de afrekening van juni voor maaltijden, drank, zwemmen, eventuele uitstappen en/of bus. Alle
rekeningen worden doorgestuurd via mail in de week van 28 juni. U hebt dan tijd tot maandag
5 juli om de rekening van juni te vereffenen via overschrijving. Gelieve met deze afspraken
rekening te houden, waarvoor onze dank. Indien er problemen zijn met overschrijven, kunt u
steeds contact opnemen met de directie en dan zoeken we samen naar een gepaste oplossing.
Mogen we toch nog eens aandringen om ook de rekeningen van de vorige maanden dringend te
vereffenen. Voor de school is het niet fijn dat we zolang op het verschuldigde bedrag moeten
wachten.
EINDPROEVEN IN JUNI
De proefwerken staan voor de deur. Ik wil een warme oproep doen om tijdens de
proefwerkenperiode heel rustig de kinderen te begeleiden in hun studiewerk. Het heeft geen
enkele zin de kinderen elke avond vele uren te laten herhalen. Probeer dit studeren te doseren
tot een half uurtje voor de oudsten van team 3 (max. tot 45 min.) en tot een uurtje voor de
kinderen van team 4. Zorg ervoor dat de kinderen voldoende nachtrust en ontspanning
hebben, dan zullen zij heel goed de eindproeven kunnen afwerken. Heb je problemen, aarzel
niet en contacteer de leerkracht of de directie.
Voor de afdeling Zerkegem bestaat terug de mogelijkheid om studie te volgen gedurende de
proefwerkenperiode, dit voor de oudsten van het team 3 en team 4, die ingeschreven zijn in de
buitenschoolse opvang. Betaling gebeurt via de buitenschoolse opvang van Jabbeke. De studie
start op maandag 14 juni, graag tijdig in de agenda noteren of uw kind in de studie blijft.
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NIEUWS VANUIT HET LOOPBRUGTEAM
Meester Geert neemt einde juni afscheid van onze school. Hij kan vanaf 1 juli genieten van een
nieuwe periode in zijn leven. Een mooie tijd om een andere weg in te slaan in zijn leven,
genieten van kleinkinderen en tijd nemen voor lang uitgestelde nieuwe uitdagingen in zijn vrije
tijd, die hij nu zal hebben. Dank je wel meester Geert voor de vele sportieve momenten in onze
school, dankzij jou hebben kinderen sport en beweging echt leren waarderen. We wensen je
heel veel plezier in de komende tijd. Meester Filip was al een tijdje afwezig omwille van ziekte,
vanaf juli kan hij ook genieten van een welverdiende rust. Ook aan hem een grote dank je wel
voor alles wat hij voor de school gedaan heeft.
VERSOEPELINGEN CORONA-MAATREGELEN
Vanaf donderdag 10 juni zullen we in de afdeling Snellegem de aparte in- en uitgang van team
2 schrappen. We beperken ons dan nog tot drie verschillende plaatsen: team 1 en 2 komen
binnen en buiten langs het groene hek. Voor de teams 3 en 4 wijzigt er niets.
Ik kreeg gisterenavond een mail van departement onderwijs met de nieuwe maatregelen. Voor
ons wijzigt er heel weinig. We mogen enkel activiteiten einde schooljaar organiseren onder
strikte voorwaarden. Oudercontact zal digitaal zijn. Meer nieuws over de oudercontacten en
einde-schooljaar-bijeenkomsten zullen jullie per mail ontvangen. Donderdag worden de
afspraken voor elk team in onze personeelsvergadering met de leerkrachten vastgelegd.
Mondmaskers blijven verplicht voor alle kinderen van team 4, ook voor leerkrachten en ouders
die naar school komen. Als we nu nog een maandje volhouden, kunnen we dan
hoogstwaarschijnlijk in september zo goed als normaal terug opstarten. Dank bij voorbaat voor
jullie positieve medewerking.
NOG ENKELE BELANGRIJKE DATA

11 juni: zwemmen voor de afdeling Zerkegem
14 juni: - start studie in Zerkegem voor oudsten team 3 en team 4
14 juni: - start eindproeven
- sportdag voor team 2 van beide afdelingen (namiddag)
23 juni: - einde eindproeven
24 juni: diploma-uitreiking en afscheid nestje 6 van team 4 (beginuur wordt nog meegedeeld
via uitnodigingsmail na overleg met leerkrachten)
28 juni: - groeifeest voor alle kinderen van beide afdelingen.
- ijsjeskar en verrassing in de afdeling Snellegem(traktaat oudervereninging)
- eindejaarsreceptie te Snellegem (beginuur wordt nog meegedeeld via uitnodigingsmail)
- start tweedaagse nestje 6 van team 4 van beide afdelingen.
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29 juni: - einde tweedaagse nestje 6 van team 4 van beide afdelingen
- eindejaarsreceptie te Zerkegem (beginuur wordt nog meegedeeld via uitnodigingsmail)
30 juni: - ijskar op bezoek in de afdeling Zerkegem (traktaat van de oudervereniging)
Dank je wel!!

WIJ WENSEN IEDEREEN EEN DEUGDDOENDE EN INSPIRERENDE VAKANTIE TOE.
TIJD OM DE BATTERIJEN TERUG OP TE LADEN EN TE GENIETEN VAN DE MOOIE
NATUUR OF OM OP ONTDEKKING TE GAAN IN DE NABIJE OMGEVING. TIJD OM
SAMEN MET HET GEZIN DOOR TE BRENGEN EN ZO DE VERLOREN MOMENTEN
VAN HET AFGELOPEN JAAR TERUG IN TE HALEN.
ZORG GOED VOOR MEKAAR!

