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CORONA IN WONDERWIJZER

Dankjewel lieve kinderen.
Om deze moeilijke periode te doorstaan: leven met onzekerheden, veranderingen en je
vrienden moeten missen.
Omdat je het heft in eigen handen hebt genomen om je verder te ontwikkelen.
Om te blijven wie je bent en te blijven groeien.
Omdat jullie je hebben ingezet om de regels goed op te volgen zodat we veilig terug op school
kunnen samenzijn.
#samenwonderwijzersterk
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Dankjewel leerkrachten.
Voor jullie fantastische inzet voor alle leerlingen tijdens deze uitzonderlijke periode.
Voor jullie formidabel engagement op organisatorisch vlak.
Voor het verleggen van jullie grenzen en het uitbreiden van je expertise op verschillende
vlakken.
Voor het warme onthaal van alle kinderen.
Omdat jullie er steeds zijn voor mekaar en onze school.
#samenwonderwijzersterk
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Dankjewel beste ouders.
Voor de begeleiding tijdens het thuisonderwijs van jullie kinderen.
Voor de begripvolle houding naar de school toe.
Voor jullie aanmoedigingen en complimentjes.
Voor het verrassend applaus op 20 mei.
#samenwonderwijzersterk

Dankjewel ouderraad.
Voor de mooie spandoeken aan de poort, het verwenpakketje
voor elke leerkracht, het compliment via jullie profielfoto op
Facebook.
#samenwonderwijzersterk
Dankjewel poetsteam.
Voor de ongelofelijke inspanningen die jullie leveren om onze school proper en
ontsmet te houden. Een extra grote coronapluim!
Voor jullie flexibiliteit.
Voor jullie vermogen om vol te houden!
#samenwonderwijzersterk

Dankjewel klusteam.
Om te volharden en te voldoen aan al onze extra verlangens.
Voor het creëren van heel wat nieuwe dingen en het recycleren van
oude.
Voor de creatieve ideeën om de coronamaatregelen te kunnen
waarmaken op logistiek vlak.
#samenwonderwijzersterk
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Dankjewel secretariaatsmedewerkers.
Om alles in goede banen te blijven leiden.
Voor jullie extra flexibiliteit in coronatijden en om ons steeds te blijven steunen.
#samenwonderwijzersterk

Dankjewel FERM.
Voor de fijne samenwerking.
#samenwonderwijzersterk

Dorien Bossuyt, Ann Declercq en Kristel Portael
Directieteam

BRIEF AAN EEN COLLEGA
Beste Dorien,
Wat fijn dat ik jou het voorbije schooljaar aan mijn zijde had. Een bewogen jaar, één met heel wat hindernissen!
Hindernissen nemen doe je beter samen, je kan op elkaar leunen, steunen en vertrouwen. Je draagt het samen
en je gaat ook samen verder op weg.
Als ik even terugblik, hebben we samen met het kleuterteam heel wat verwezenlijkt! Zowel op inhoudelijk vlak:
bv. Bodymap, leerplan Zill met focus op het ontwikkelveld ‘Tijd’, verder bouwen aan het digitale kindvolgsysteem,
gebruik van digitaal agenda met de leerplandoelen van Zill… als op logistiek vlak: aanmaken van nieuwe
materialen, opfrissen van klasmeubels, kritisch bekijken van de klasinrichting… als op sociaal- emotioneel vlak:
de sfeer, inzet en engagement van ons kleuterteam zit enorm goed! We hebben met z’n allen samen een extra
boost gekregen en dat voel je op verschillende vlakken! Zo fijn en te danken aan jou en aan ieder lid van ons
team!
Je vindt de combinatie van het directieambt, kleuterjuf en je jonge gezin zwaar. Dat begrijpt ieder van ons!
Daarom heb je een keuze gemaakt, je zal opnieuw voltijds je taak als kleuteronderwijzer opnemen. Wat kijk je
ernaar uit om je opnieuw volledig op de kinderen te focussen! Je lacht als je erover begint, je straalt als je met
de kinderen bezig bent. Toch neem je er een nieuwe uitdaging bij, je wordt namelijk ‘Bodymap-coach’ voor onze
kleuterschool. Dit ligt volledig binnen je talenten en interesses, je gaat dat zeker goed doen!
Dankzij jouw inzet en daadkrachtig handelen heb je voor mij vrije tijd gecreëerd. Ik heb tijdens het voorbije
schooljaar eindelijk tijd gemaakt om iets te doen wat ik al heel lang wou doen… Wekelijks genoot ik van een
cursus keramiek, gewoon wat knutselen met klei, boetseren, bouwen, ontwerpen, klei gieten, glazuren… Ik weet
er nog lang niet genoeg van maar heb honger naar meer. Hier zal ik zeker tijd voor blijven maken!
Ondertussen heb ik ook ervaren dat, zelfs als je halftijds werkt, je hoofd en je hart steeds bij je werk blijven
hangen, net omdat je zo betrokken bent en je er een groot stuk voor leeft. Ik neem dan ook heel graag het
directieambt van de kleuterschool voltijds terug op. Samen met het kleuterteam, medewerkers en collegadirecteur Kristel verder schrijven aan het Wonderwijzerverhaal!
Dankjewel, lieve powergirl Dorien! Bedankt dat je dit alles mogelijk maakt!
Ann
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GEZONDE TRAKTATIE

Gelukkige verjaardag Elise! Wat een gezonde en mooie
traktatie!
Jullie hebben er veel werk ingestoken, wat zijn het
grappige bananen, fijn zo!

SPORTDAG IN DE KLEUTERSCHOOL
Naar jaarlijkse gewoonte hebben we met onze kleuters weer een heuse sportdag, zelfs sportweek beleefd.
Ondanks de voorspelde buien was het meestal droog tijdens de schooluren. De nachtelijke buien bezorgden de
juffen wat meer werk om de springkastelen droog te krijgen, tot groot jolijt van de kinderen
!
Ook tijdens de sportweek werden de klasbubbels behouden, de pret was er niet minder door. Integendeel,
klasgroepen werden nog versterkt.
Wat fijn dat de kinderen tijdens deze rare corona-tijd onbezorgd mochten spelen! En gespeeld hebben ze!
Met extra dank aan

omdat we de springkastelen de hele week mochten gebruiken!
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Enkele sfeerbeelden: meer foto’s staan op de website

.

Pagina 6

DANK AAN ALLE SPONSORS

KIJKUURTJE
Wij nodigen jullie alvast uit voor het kennismakingsmoment in augustus. Momenteel weten we
nog niet of we dit concept aan bepaalde veiligheidsregels moeten aanpassen. We houden jullie
hierover op de hoogte!

vrijdag 28 augustus
17.00u. Kijkuurtje 1ste leerjaar
maandag 31 augustus
16.30u. Kijkuurtje wijkschool
17.00u. Kijkuurtje hoofdschool en lagere school
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DATA OM NU AL TE NOTEREN…
Pedagogische studiedagen
Maandag 19 oktober
Woensdag 2 december
Vrijdag 5 maart
Facultatieve verlofdagen
Maandag 5 oktober
Vrijdag 29 januari
WE KIJKEN VOORUIT
SEPTEMBER
dinsdag 1/9
18.30u.
20.00u.
woensdag 2/9
donderdag 3/9

vrijdag 4/9
maandag 7/9
dinsdag 8/9
woensdag 9/9

19.30u.
20.00u.
20.00u.

20.00u.

20.00u.
donderdag 10/9
woensdag 16/9

20.00u.

vrijdag 18/9
woensdag 23/9
donderdag 24/9
maandag 28/9
woensdag 30/9

20.15u.
20.00u.

Start schooljaar
Infoavond lagere school 6de leerjaar in de refter
Infoavond lagere school 1ste leerjaar in de refter
Luizen pluizen 4de, 5de en 6de leerjaar
Zwemmen 1ste, 2de, 3de leerjaar
Gezamenlijke ouderavond in de wijkschool
Gezamenlijke ouderavond in de hoofdschool
Infoavond lagere school 5de leerjaar in de klas
Luizen pluizen 1ste, 2de en 3de leerjaar
Luizen pluizen kleuters
Infoavond lagere school 2de leerjaar in de klas
Sporten in de Schoolstraat 3KO
Zwemmen 4de , 5de, 6de leerjaar
Infoavond lagere school 3de leerjaar in de klas
Infoavond lagere school 4de leerjaar in de klas
Sporten in de Schoolstraat 1KO
Zwemmen 1ste, 2de, 3de leerjaar
STRAPDAG
Sporten in de Schoolstraat 3KO
Zwemmen 4de , 5de, 6de leerjaar
Ouderraad
Infoavond BODYMAP kleuterschool
Sporten in de Schoolstraat 2KO
Zwemmen 1ste, 2de, 3de leerjaar
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OKTOBER
donderdag 1/10

10.45u.
13.00u.

maandag 5/10
woensdag 7/10
maandag 12/10
woensdag 14/10

20.15u.

maandag 19/10
woensdag 21/10
dinsdag 27/10
woensdag 28/10
donderdag 29/10

20.15u.

HOLDERDEBOLDER kleuterschool
HOLDERDEBOLDER lagere school
Dag van de leerkracht
Facultatieve verlofdag
Sporten in de Schoolstraat 3KO
Zwemmen 4de , 5de, 6de leerjaar
Schoolraad
Sporten in de Schoolstraat WS
Zwemmen 1ste, 2de, 3de leerjaar
Pedagogische studiedag
Sporten in de Schoolstraat 3KO
Zwemmen 4de , 5de, 6de leerjaar
River clean-up
Sporten in de Schoolstraat 1KO
Zwemmen 1ste, 2de, 3de leerjaar
Ouderraad

Herfstvakantie van zaterdag 31 oktober t.e.m. zondag 8 november

WE WENSEN JULLIE

Een gezonde en heerlijke vakantie!
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