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Van Harte Welkom !
Een schooljaar om nooit meer te vergeten: zoveel is zeker! Na het thuisonderwijs, afstandsleren en
uiteraard ook het normale 1ste semester dienen we dit schooljaar over enkele weken af te ronden.
Momenteel halen we nog alles uit de kan om de kinderen zo veel als mogelijk leerstof mee te geven
in het huidig schooljaar. We zijn alvast blij om iedereen gezond en wel terug te zien in de klas.

Mededelingen
Coronavirus: Volgende maatregelen blijven van toepassing:
- Er is geen busdienst.
- Er wordt niet voorzien in warme maaltijden.
- Alle overleggen : oudercontacten, info-avonden, vergaderingen, … gaan niet door.
Het Lentefeest werd uitgesteld naar zondag 27 september 2020 in de stadsschouwburg
van Kortrijk en de viering ifv 1ste communie werd verplaatst naar zaterdag 19 september 2020 om 10 uur in de kerk van St. Pieter in Kuurne. Het vormsel gaat door op zaterdag 10 oktober eveneens om 10 uur in de kerk van St. Pieter in Kuurne.
Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die symptomen zich voordoen neem je contact op met de huisarts.
Evaluatie - De focus ligt nu voornamelijk op het aanbrengen en automatiseren van nieuwe en belangrijke leerstofonderdelen. Hierdoor zullen niet alle traditionele toetsen worden afgenomen.
Oudercontact - Als school kiezen wij ervoor om de oudercontacten uitzonderlijk per telefoon te
doen. Desalniettemin betekent dit een organisatie om alle gesprekken goed in te plannen.
In de week van 22 juni t.e.m. 26 juni 2020 krijgt u de gelegenheid om de leerkracht van uw kind
(eren) persoonlijk via telefoongesprek te spreken.
Laatste schooldag - De laatste schooldag voor de kinderen is op dinsdag 30 juni om 11uur 50.
Normaal gezien stond hier een pedagogische studiedag gepland, maar door de coronamaatregelen
kozen we ervoor om deze te annuleren. Op deze dag staat het gezellig samenzijn centraal en volgt
er naast de diploma-uitreiking een receptie voor de individuele klasgroepen.
Vaderdag - We wensen iedereen een fijne Vaderdag toe !

