SCHOOLPRAATJE

Lieve ouders en kinderen,
Hopelijk genoten jullie samen van de zomervakantie
!
Wij kijken er alvast naar uit om samen met de kinderen
te leren, spelen, knutselen, musiceren, …!
Schooljaar ’21-’22 wordt een ‘FEEST met het
Leesbeest!’
Vriendelijke groetjes,
Juf Veerle en Bloesem-team 
Coronamaatregelen
x

Op onze school worden de coronamaatregelen voor het basisonderwijs
nauwgezet verder opgevolgd. Er zijn een aantal versoepelingen zoals leerlingen
in 5 en 6L moeten geen mondmasker dragen.
Wanneer dragen ouders/volwassenen een mondmasker?
 Ouders dragen een mondmasker wanneer ze de school betreden.
vb. Ouders mogen terug hun peuter tot boven brengen en dragen hierbij een
mondmasker.
 Ouders/volwassenen dragen een mondmasker aan de schoolpoort wanneer
de afstand onvoldoende kan gerespecteerd worden.
We blijven ook aandacht besteden aan handhygiëne en ventilatie!
WELKOM
Welkom aan
 Juf Aline (bijtjesklas)
 Juf Britt (halftijds 4L)
 Meester Corneel (ICT technisch/pedagogisch en zorg)

Welkom in de vosjes- en bijtjesklas:
 Fien
 Lou
 Ella
 Xander
Welkom in 4L:
 Maité

Welkom 5L:
 Rémy
 Tuur
 Thibaut
 Luca
 Noé
 Jurre
 Julie Amélie

Onze prioriteiten
x

In schooljaar ’21-’22 werken we aan deze prioriteiten:
 Taalbeleid verder uitwerken met in de kleuterschool aandacht voor
woordenschatuitbreiding en in het lager staat begrijpende lezen in de focus.
 ICT-leerlijn verfijnen in kleuter en lager
 Het kleuter- en leerlingvolgsysteem digitaliseren
 Herinrichten van onze speelplaats lager
Jaarthema
x

Ons jaarthema werd afgestemd op de prioriteit taalbeleid.
De werkgroep ‘jaarthema’ werkte reeds een volledig plan uit!
Schooljaar ’21-’22 wordt ‘FEEST met het LEESBEEST’!
Afspraken
x

Tijdens de personeelsvergadering heeft het schoolteam beslist om geen melk en
chocomelk meer aan te bieden op school.
De kinderen brengen een drinkfles mee naar school.
Het schoolreglement van Katholiek Onderwijs Vlaanderen steekt in een nieuw
kleedje. Jullie vinden dit terug op onze website , www.vbsdebloesem.be, onder
de rubriek ‘ouders en kinderen’.
Onder deze rubriek vinden jullie recente informatie zoals: afspraken,
schoolpraatje, kalender, menu, …
We zijn nog volop bezig met het plannen van activiteiten. In bijlage bezorgen
we jullie een voorlopige jaarkalender. Aanvullingen zullen in fluo toegevoegd
worden.

infoavonden
x

Binnenkort zullen jullie digitaal kunnen inschrijven voor de infoavond
(7/09: kleuter en 9/09: lager). Wegens de coronamaatregelen vragen we om
met één ouder per gezin aanwezig te zijn in een klaslokaal.
Jarigen september
1K
1L
1L
1L
5L
4L
5L
3L
6L
1K

Jules
Dylian
Olivia
Juliaan
Arthur
Casper
Rémy
Simon
David
Daan
Juf Aline

3 september
3 september
4 september
9 september
11 september
13 september
15 september
17 september
17 september
17 september
19 september

5L

Jurre
Juf Annick
1K Finn
1K Vik
2K Oskar
4L Nelis
6L Fien
1L Evy
5L Casper
3K Elias

20 september
20 september
22 september
25 september
25 september
27 september
28 september
29 september
29 september
30 september

Familieberichten
Benjamin, broertje van David (6L) en Eva Elena (3K)
Proficiat!

