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Kalender
januari 2022
01/01 Nieuwjaar
08/01 Open klasmoment  
 voor startende peuters
17/01 Schooltoneel 
 2de graad.
19/01 Dans en turnen 
 1e tem 4e lj. 
25/01 Infoavond ouders 
 startende peuters 
 (eventueel online)
29/01 Open klasmoment 
 startende peuters

Familie-
nieuws...
Overlijden:
Roland Mulleman (31/10/21) 
  overgrootvader van Bo (3A) en 
  grootvader van juf Ann (3A) 
Agnes Goeminne (01/11/21) 
  overgrootmoeder van Merel (3A),  
  Kato (papegaaienklas), Viktor (3B) 
  en Anna (olifantenklas)
Lambert Germain (11/11/21) 
  grootvader van Lily-Roos  
  (kikkerklas)
Irene Neirynck (22/11/21) 
  overgrootmoeder van  
  Delphine (6A), Yaro (3B)  
  en Milo (sprinkhaanklas)
Marguerite Vandendriessche     
  (03/12/21) 
  overgrootmoeder van Ella (3C)

Geboorten:
Finn Ide (23/11/21) 
  broertje van Mauroo (1D)

februari 2022
01/02 Infoavond  
 schoolrijpheid 3e kl. 
 (eventueel online)
09/02 Oudercontacten 
 kleuter en lager
16/02 Ped. studiedag: geen  
 school, wel opvang
16/02  Minivoetbal 4e lj.
20/02 Instapviering  
 1e communicanten
28/02 Carnavalsstoet 
 (onder voorbehoud)
28/02 Start krokusvakantie

Hieronder enkele fijne reacties.
“Probeer er de goede moed in te hou-
den. Onze steun hebben jullie alvast! 
Positieve groetjes.”
“Hoe jullie dit allemaal aanpakken 
en doen passen, alvast een grote 
dankjewel, ook aan jouw team. 
MVG”
“Bedankt voor de mededeling en 
veel beterschap aan juf xxx.”
“xxx heeft de online les gevolgd en 
dit ging alvast SUPER! “
“Eindeloos respect voor het sterke 
team dat al bijna 2 jaar in moeilijke 
omstandigheden doorzet. 
Natuurlijk raken we erdoor!
Warme groet.”
“Veel goede moed voor jou en het 
ganse schoolteam! We zullen sa-
men dragen wat gedragen moet 
worden. Groeten, We blijven waak-
zaam.” 

Beste ouders,

2021 was me het jaartje
Het begon in volle Coronacrisis. De 
zomer van ‘21 bracht ons massa’s 
hoop om uiteindelijk toch opnieuw 
te eindigen in moeilijke tijden. Ie-
dereen zal wel zijn mening hebben 
over hoe we die pandemie het best 
kunnen aanpakken.
MAAR….we moeten er wel samen 
door. Hopelijk zonder nare gevol-
gen, littekens of blijvende vetes …. 
Wij willen jullie in de eerste plaats 
OPRECHT en HARTELIJK danken 
voor de bergen begrip, de fantasti-
sche flexibiliteit en het daadkrach-
tig doorzetten.
Soms was een telefoongesprek of 
een babbel nodig om elkaars visie 
te begrijpen maar met heel wat em-
pathie zijn we er steeds uitgeraakt.
De bemoedigende berichtjes of 
mailtjes die we mochten ontvan-
gen, deden ontzettend deugd. Ze 
gaven ons warmte en deden ons 
doorzetten.
Ouders, MERCI!

 
We willen evenzeer de leerkrach-
ten danken voor het altijd maar 
“voort doen”.
Naast de gewone klaswerking kon-
den we voor heel wat extra’s op 
onze leerkrachten en ondersteu-
nende personeelsleden rekenen: 
extra inspringen, extra toezicht,  
extra rang, lesgeven en ondertus-
sen de online leerlingen de nodige 
aandacht geven, inhalen van verlo-
ren leerstof en nog zoveel meer.
We zijn blij dat we ook op hen kun-
nen rekenen om de noodopvang te 
helpen dragen.
Aan al onze personeelsleden 
(secretariaat, refter, bus, onder-
houdspersoneel, leerkracht, klus-
jesman,...) zeggen wij ook graag 
MERCI!

Directies berk en beuk

T
T
T

TT
T


