
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders, leden van het schoolbestuur, vrienden van onze school, beste collega’s,  

 

Gedurende 10 maanden hadden we het voorrecht om meer dan 300 kind(eren) in onze school te hebben.  

Omwille van de covid-19 crisis en de bijhorende maatregelen vanaf half maart 2020 is dit geen schooljaar 

geweest zoals voorgaande. Gelukkig zijn de eerste 6 maanden vlot verlopen, want de laatste 4 maanden 

waren uitputtend.  

Het is niet gemakkelijk geweest: niet voor jullie, niet voor de kinderen en niet voor ons. De richtlijnen die 

door de Nationale Veiligheidsraad en het Vlaams ministerie van Onderwijs afgekondigd werden, gaven de 

scholen alle verantwoordelijkheid en ruimte, maar het speelveld was door de strenge maatregelen heel 

klein. Er moesten keuzes gemaakt worden en steeds werd er gekeken wat voor een zo groot mogelijke 

groep haalbaar was op school. Ik bedank jullie voor het begrip dat getoond werd in deze moeilijke periode.  

Ik bedank hier ook het schoolteam. Ze hebben van de nood een deugd gemaakt en hebben in de lockdown 

op een intensieve manier het e-leren verkend. Hierdoor viel het schoolleven toch niet volledig stil gedurende 

twee maanden.  

Beste ouders, wanneer we over een aantal weken terugdenken aan dit schooljaar, dan hoop ik dat we niet 

alleen denken aan de periode van de lockdown. Het schooljaar was immers veel meer dan deze donkere 

periode. Een goede hulp hierbij zijn de 8 vorige nieuwsbrieven. Ze geven een antwoord op de vraag 

‘Waarmee zijn we bezig geweest?’. Deze terugblik zal ons duidelijk maken dat we aan opvoedend onderwijs 

gedaan hebben met een brede waaier aan activiteiten. Door onze positieve aanpak en omgang met de 

kind(eren), hebben we hun intellectuele, morele, sociale en motorische ontwikkeling gestimuleerd. 

We deden dit niet alleen omdat het als leerkracht ons werk is, maar we deden het vooral vanuit een 

overtuiging dat ieder kind talenten heeft en - mits de juiste ondersteuning - kan uitgroeien tot een 

evenwichtige volwassene die later volwaardig kan functioneren in de maatschappij.  

Nog enkele dagen en het schooljaar 2019 – 2020 is voorbij. We hebben het spijtig genoeg niet met een 

spetterend schoolfeest kunnen afsluiten. Dit houden we zeker tegoed voor volgend schooljaar. 

Ik wens jullie allen een deugddoende vakantie en hoop met het nieuwe schooljaar jullie allen opnieuw en 

in volle gezondheid te mogen zien in onze basisschool, de school ‘waar iedereen thuis is’.  

Bernadette Van Der Burgt  

Directeur 
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Beste ouder,  

De vakantie staat voor de deur.  Met gemengde gevoelens kijken we terug op het voorbije 

schooljaar.  Een schooljaar dat we ons nooit zo hadden kunnen voorstellen.  Een schooljaar 

waarin wij als ouderraad nog heel wat plannen hadden: activiteiten, vergaderingen, 

schoolfeest,… allemaal ten goede van onze kinderen.   

Hopelijk kunnen we dit snel achter ons laten en het ‘normale’ leven weer hervatten.  

 

  

Aan de directie en alle leerkrachten!

Jullie hebben alles in goede banen geleid om onze kinderen veilig 

en wel terug naar school te laten komen.  De laatste weken 

hebben hen deugd gedaan: leerstof vastzetten, vriendjes en juf 

terugzien, ...  Ze kunnen nu onbezonnen de vakantie ingaan!

We gaan er in september weer volop tegenaan!

Kom je graag de ouderraad vervoegen?

Wil je komen helpen op activiteiten?

Heb je ideeën?

Stuur dan een mailtje naar andy.de.waele@telenet.be

Tot slot wil ik iedereen een fijne vakantie wensen! 

De zomer zal niet zijn zoals we gewoon zijn.  Maar probeer er toch 

van te genieten!  En dan zien we elkaar veilig en wel terug in 

september!
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GOED OM WETEN… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vorige week ontvingen we een cheque 
van € 930 voor onze inzet om de 
schoolomgeving proper te houden.  

Proficiat aan onze kinderen en de 
leerkrachten. 

Een nieuwe methode godsdienst voor L1 tot L4 

Een nieuwe methode godsdienst voor L5 en L6 

Een nieuwe taalmethode voor L2 tot L6 

Pistache, taalinitiatie Frans in L3 

Vanaf volgend schooljaar starten we met nieuwe leermethodes… 
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Geen vaarwel, maar wel tot ziens! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aan onze leerlingen van het zesde leerjaar 

Stop alle fijne momenten die jullie in onze school meemaakten in jullie 

rugzak. 

Laat deze momenten jullie vleugels geven om hoog te vliegen, om te 

worden wie jullie graag willen zijn. 

We zullen jullie missen, ons af en toe afvragen hoe het met jullie gaat. 

Wie weet komen jullie nog eens langs om te vertellen hoe jullie het 

stellen zodat we mee kunnen genieten van jullie dromen en hoe ze elke 

dag een beetje dichterbij komen. 

Het ga jullie goed. 
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BASO-Fiche 

Gedurende de basisschooltijd hebben we 

jullie kind met de nodige zorgen omringd. 

Maar zorg houdt niet op na de lagere 

school en wordt best verdergezet in het secundair. Hiervoor wordt de BaSo-fiche gebruikt.  

Deze fiche omvat informatie over jullie kind, die jullie als ouder(s), samen met de klasjuf, nuttig achten om 

door te geven aan het team van de secundaire school waaraan jullie de zorg van jullie kind toevertrouwen. 

Geef deze fiche af bij de inschrijving in de secundaire school. Het komt de overstap van jullie kind ten goede. 

 

Onze school investeert weldra in: 

 een nieuwe godsdienst- en taalmethode 

 nieuwe laptops en Ipads 

 nieuw meubilair voor de refter 

 een nieuw rustig hoekje op de speelplaats van vestiging 2 

 renovatiewerken aan het huis van vestiging 2 

 

 

Regeling voor de laatste schooldag van 2019-2020 

Op dinsdag 30 juni 2020, de laatste schooldag van dit schooljaar, is er in de 

namiddag geen school. 

De kinderen kunnen afgehaald worden tot 12u. In de namiddag kunnen de 

kinderen naar OKO gevoerd worden in de Rotstraat (buitenschoolse opvang). 

Indien je hiervan wil gebruik maken, graag tijdig een e-mail naar 

directie.heikant@kaozele.be 

 

 

 

 

 

 

  

Wij hebben onze school opgegeven als ‘goed doel’ bij 

de inzameling van gebruikte capsules Dolce Gusto en 

Special T. Hierdoor kunnen we centjes verzamelen voor 

onze schoolwerking. 

Indien je gebruikte capsules hebt, mogen deze 

afgegeven worden in het secretariaat. 

Belangrijk: 

▪ Enkel originele capsules van Dolce Gusto en  

Special T worden aanvaard; 

▪ Uit de capsules moet het overblijvende water 

gehaald worden. 

Je steunt onze school hiermee. Alvast bedankt. 

mailto:directie.heikant@kaozele.be
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Maximum factuur 

Dit schooljaar werden 2 schijven van de maximum factuur aangerekend via de schoolrekening 

(kleuterafdeling € 30 / lager € 60). Sommige klassen hebben dit bedrag niet opgebruikt aan extra muros 

activiteiten, andere klassen hebben een hoger bedrag gebruikt. Daarom heeft het schoolbestuur volgende 

regeling getroffen: 

▪ Voor de klassen die een resterend bedrag hebben, zal dit volgend schooljaar in de aanrekening van 

de maximumfactuur verrekend worden. 

▪ Voor de klassen die een hoger bedrag verbruikt hebben, zal dit bedrag op de leerlingenrekening 

van juni opgenomen worden. 

 

Schoolfruit 

In de periode van de lockdown is de verdeling van het schoolfruit gestopt. 

In de loop van volgend schooljaar zullen wij aan de kinderen een aantal 

extra woensdagen schoolfruit aanbieden.  

Wij houden jullie hiervan op de hoogte via de klasinfo. 

 

Het schoolteam voor volgend schooljaar 

Wie doet wat? 

KLEUTERAFDELING 

Bijenklas Juf leentje De Greif (4/5) 
Juf Eva De Munck (1/5)  

Ballonnenklas Juf Leen Cole (4/5) 

Juf Eva De Munck (1/5) 

Nijntjesklas Juf Anneken Derweduwen (1/2) 

Kinderverzorgster Juf Bernadet Rombout 

Ridderklas Juf Anja Sey 

Natuurklas Juf Carine De Leenheer (4/5) 
Juf Eva De Munck (1/5) 

Circusklas Juf Eveline Meleyns 

LAGERE AFDELING 

L1A Juf Els Kozlowski 

L1B Juf Isabelle Magerman 
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L2A Juf An Ernalsteen (4/5) 

L2B Juf Cynthia Van Driessche 

 ➔ Twee NM: L2A en L2B samen bij juf An 
➔ WoensdagVM: L2A en L2B samen bij juf Cynthia 

L3A Juf Veerle Roels (4/5) 
Juf Cynthia Van Driessche (1/5) 

L3B Juf Cindy Vanderstraeten 

L4A Juf Sabine Cattrysse 

L4B Juf Deborah Scholliers 

 ➔ Twee namiddagen: L4A en L4B samen bij juf Sabine of juf 
Deborah 

L5A Juf Nathalie Coolsaet (4/5) 
Juf Sabine Cattrysse (1/5) 

L5B Juf Fien Rogge 

➔ Interimaris juf Joy Vincke 

L6A Juf Jelena Moya Santana (Eén namiddag: juf Deborah) 

L6B Juf Stephanie De Mey 

Zorgcoördinator Juf Katleen Meganck 

Bewegingsopvoeding Juf Mieke De Leenheer 
Meester Matthys Vergeylen 

Secretariaat Juf Rita Neus 

Juf Ilse Labrique 

Directie Mevrouw Bernadette Van Der Burgt 

 

FAMILIENIEUWS 

 

Nieuw leven 

▪ Anna, broer van Stan Van De Putte, geboren op 12 mei 2020 

▪ Noah, kleinzoon van juf Carine, geboren op 13 mei 2020 

▪ Lizan, kleindochter van mevrouw Annemie, geboren op 24 mei 2020 

Van harte proficiat! 
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Overlijden 

▪ Prosper Philips, grootvader van Jin en Li Van Damme,  

overleden op 4 mei 2020 

▪ Bernadette Roels, grootmoeder van Emiel en Florien De Wilde, 

overleden op 9 mei 2020 

▪ Simone Maes, mama van juf Anja, overleden op 18 juni 2020 

▪ Paul Van Doorsselaere, schoonbroer van Kristel Peeters (zwem- en 

schilmoeke), nonkel van Dorien, Floor en Joke, overleden op 20 juni 2020 

Wij bieden onze christelijke deelneming aan bij dit overlijden. 

 

BELANGRIJKE DATA  

VOOR SCHOOLJAAR 2020-2021 

De jaarkalender kan geraadpleegd worden op onze website onder het tabblad ‘activiteitenkalender’ of via 

onderstaande link: 

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=rap99cnbj7s6vjgikl6ibb2il4%40group.calendar.google.co

m&ctz=Europe%2FBrussels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=rap99cnbj7s6vjgikl6ibb2il4%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBrussels
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=rap99cnbj7s6vjgikl6ibb2il4%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBrussels
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Dankjewel leerlingen. Wij waren blij dat jullie er waren. 

Dankjewel om jullie lach en om de vreugde van elke dag. 

Dankjewel om jullie vriendschap. 

Dankjewel om veel met elkaar en met ons te delen. 

 

Dankjewel beste ouders. 

Dankjewel voor jullie hulp, geduld en inzet. 

Dankjewel voor het vertrouwen in ons en onze school. 

 

Dankjewel beste leerkrachten. 

Dankjewel voor wat we mochten leren en de wijze raad. 

 

Dankjewel beste leden van het schoolbestuur. 

Dankjewel voor de steun in onze werking. 

 

Dankjewel beste naaimoekes voor het maken van onze mondmaskers, 

Dankjewel voor jullie bekommernis over onze gezondheid. 

 

Dankjewel aan iedereen die een handje toestak. 

Dankjewel voor jullie hulp, het was fijn. 

 

Dankjewel allemaal op wie wij dit schooljaar beroep mochten doen. 

Iedereen is op zijn manier onmisbaar. 
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BELANGRIJKE DATA  

VOOR SCHOOLJAAR 2020-2021 

 

Dinsdag 1 september 2020 ▪ Start schooljaar 

Woensdag 2 september 2020 ▪ 19u.: Infoavond kleuterafdeling 

Donderdag 3 september 2020 ▪ 19u.: Infoavond lagere afdeling 

Van maandag 7 september 2020 tot 

vrijdag 11 september 2020 
▪ Bosklassen L2 + L3 

Zaterdag 19 september 2020 
▪ 10u.: Eerste communie (uitgestelde communie van 

leerlingen die nu in L2 zitten) 

Zaterdag 26 september 2020 
▪ 14u.: Vormsel (uitgesteld vormsel van leerlingen die nu in 

het 1ste jaar secundair zitten) 

Maandag 5 oktober 2020 ▪ Lokale verlofdag – geen school 

Dinsdag 6 oktober 2020 ▪ Pedagogische studiedag – geen school 

Zaterdag 10 oktober 2020 ▪ ontbijtactie 

Van maandag 2 november 2020 tot 

vrijdag 6 november 2020 
▪ Herfstvakantie 

Woensdag 11 november 2020 ▪ Wapenstilstand – geen school 

Vrijdag 11 december 2020 ▪ Kerstmarkt 

Van maandag 21 december 2020 tot 

vrijdag 1 januari 2021 
▪ Kerstvakantie 

Vrijdag 29 januari 2021 ▪ Pedagogische studiedag – geen school 

Van maandag 15 februari 2021 tot 

vrijdag 19 februari 2021 
▪ Krokusvakantie 

Maandag 8 maart 2021 ▪ Lokale verlofdag – geen school 

Van maandag 22 maart 2021 tot 

vrijdag 26 maart 2021  
▪ Zeeklassen L5-L6 

Van maandag 5 april 2021 tot vrijdag 

16 april 2021 
▪ paasvakantie 
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Zaterdag 24 april 2021 ▪ 14u.: Vormsel  

Vrijdag 30 april 2021 ▪ Namiddag: grootouderfeest 

Zaterdag 1 mei 2021  

Zondag 2 mei 2021 
▪ Schoolfeest 

Zaterdag 8 mei 2021 ▪ 14u.: Eerste communie 

Donderdag 13 mei 2021 ▪ Hemelvaartsdag – geen school 

Vrijdag 14 mei 2021 ▪ Brugdag – geen school 

Maandag 24 mei 2021 ▪ Pinkstermaandag – geen school 

Dinsdag 22 juni 2021 ▪ K3 blijft slapen op school 

Maandag 28 juni 2021 ▪ 19u.: Afscheidsavond L6 

Woensdag 30 juni 2021 ▪ Geen school voor de leerlingen – wel oudercontact 

 


