Nieuwsbrief
juni 2020
Beste ouder(s),
Het einde van het schooljaar is in zicht!
Schooljaar 2019-2020 zal niet snel vergeten worden: schorsing van de lessen, afstandsonderwijs, preteaching, klasbubbels, … zijn allemaal woorden die we dit
schooljaar leerden.
Ondertussen zijn we al volop plannen aan het maken voor volgend schooljaar.
Alle data die u hieronder vindt zijn echter onder voorbehoud.
In de week van 17 augustus ontvangt u een brief in uw mailbox met info over de
start van het nieuwe schooljaar en alle definitieve data.
Bedankt voor het vertrouwen in SPWe-basis en tot september!
Vriendelijke groeten
Nele Maddens
Belangrijke data voor volgend schooljaar
(onder voorbehoud)


do 27 augustus 2020:

18.00 - 19.00 open klas peuter,
kleuter en lager
19.00 - 20.00 infoavond L1



di 1 september 2020:

start schooljaar 2020 - 2021



ma 7 september 2020:

18.30 - 19.30 infoavond P, K1, L2



di 8 september 2020:

18.30 - 19.30 infoavond L3
19.30 - 20.30 infoavond L4



do 10 september 2020:

18.30 - 19.30 infoavond K2, L5
19.30 - 20.30 infoavond K3, L6

Vrije dagen
- maandag 5 oktober 2020
- maandag 1 februari 2021

Op deze dagen is er geen
school voor onze
leerlingen en kleuters.

Pedagogische studiedagen

We voorzien op deze dagen
ook geen kinderopvang.

- dinsdag 1 december 2020
- woensdag 17 maart 2021
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SPWeetjes
Zomerrapport lager
Van maart tot mei was er sprake van afstandsonderwijs en
preteaching. Daarom vinden wij het niet opportuun om
het klassieke zomerrapport met de leerlingen mee te
geven.
Toch vinden we het belangrijk om dit schooljaar af te
sluiten met een aangepast zomerrapport.
Het rapport zal een beeld schetsen van de groei en het
leren van uw kind in deze periode.

Vrijdag 26 juni:

groeidoos + rapportenmapje gaan mee naar huis.

Maandag 29 juni:

lege groeidoos terug mee naar school.

Dinsdag 1 september: rapportenmapje terug mee naar school.
GEEN oudercontact - kleuter en lager
Wegens corona mogen wij nog steeds geen externen op school
ontvangen. Dit betekent dus ook dat we geen oudercontacten kunnen
organiseren. Indien u vragen hebt omtrent de vorderingen van uw
kind, mag u steeds de leerkracht contacteren.
Overgang K3-L1
Gelukkig brachten de derde kleuters sinds september elke maand eens een bezoek
aan het eerste leerjaar. Vandaar zijn het gebouw, de klassen, de juffen al geen onbekend terrein meer!
Tijdens de infoavond voor L1 op donderdag 27 augustus zullen de leerkrachten wat
meer uitleg geven omtrent deze overgang.
Afscheid derde kleuters en zesdeklassers
Samen met de leerkrachten zijn we een oplossing aan het bedenken om de derde
kleuters en zesdeklassers toch een leuk afscheid te bezorgen, helaas zonder de
aanwezigheid van de ouders.
Niet getreurd, wij bedachten een manier om ook de ouders te laten
meegenieten van dit afscheidsmoment! Zo zullen we voor foto’s en
een filmopname zorgen.
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Geen zomerfeest, wel een afscheidsfeest in de klas - kleuter en lager
Er werd dit schooljaar veel afgelast … toch willen we zowel voor de kleuters als
voor de lagere schoolkinderen dit schooljaar feestelijk afsluiten. Vandaar wordt er
per klasbubbel iets georganiseerd.

Klasfoto - kleuter en lager
Er werd van alle klassen een klasfoto genomen. Deze foto wordt
gratis aangeboden aan alle leerlingen als afscheidsgeschenk van dit
schooljaar.
Vanwege corona konden we pas op het laatste moment een fotograaf vastleggen.
Daarom is er dit jaar geen mogelijkheid om de klasfoto bij te bestellen.
Dank voor uw begrip!

Kinderopvang - kleuter en lager
De kosten voor de kinderopvang en het middagtoezicht in de laatste
schoolweek worden pas gefactureerd in september.

Klaslijsten
De klaslijsten voor volgend schooljaar worden op vrijdag 26 juni meegegeven met
uw kind. De leerkrachten hielden met meerdere factoren rekening
(groepsdynamiek, bepaalde zorgnoden, aantal jongens/meisjes, …).
Dit zijn dan ook de definitieve klaslijsten, er worden geen aanpassingen meer
gedaan. We hopen hierbij op uw begrip omtrent bepaalde weloverwogen
beslissingen.
Vakantieregeling
Tijdens de zomervakantie is de school:
ma, di, do en vr: 10.00u. - 12.00u.
14.00u. - 16.00u.
woe:
10.00u. - 12.00u.

van 13 juli tot en met 17 augustus.
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