
En toch biedt deze ande-
re tijd postcorona per-
spectief: digitaal maakten 
we een    (r)evolutie door 
waardoor we anders com-
municeren en zelfs onder-
wijzen 
(afstandsonderwijs). We 
bergen straks de vele na-
delen op, maar borgen de 
voordelen die we ontdek-
ten. 

In het 3de trimester zijn 
we sober met plannen 
maken. Hoe we het 
schoolleven heropstarten, 
las je via MS Teams. Maar 
laten we ons richten op 
wat wel kan, tolerant 
voor de andere en vooral 
onszelf. En bij twijfel kan 
je nog eens grasduinen in 
een goed boek. Wees 
vooral mild voor jezelf. 

 

Steven Verhofstadt 

directeur 

Beste ouders en kinderen 

 

Zijn er nog zekerheden? 
Het enige dat vandaag 
zeker is, lijkt net de on-
zekerheid. Zelfs de paas-
vakantie toonde zich van 
haar kille (weer)kant. 
Paaseitjes rapen met 
muts en sjaals… deze 
keer geen gesmolten cho-
colade-eitjes.  

 

Grijpen naar een boek 
dan maar. In de boeken-
winkel valt mijn metge-
zels oog op een boek met 
als titel ‘De jongen, de 
mol, de vos en het 
paard’. De schrijver 
hoopt dat het boek aan-
moedigt om onbevreesd 
te leven met meer liefde 
voor jezelf en voor ande-
ren. Ik lees verder en (h)
erken veel in alle vier de 
personages. Vast confron-

terend. En in één ruk op 
een kwartier uitgelezen 
(en vooral ook plaatjes 
gekeken). Een aanrader 
voor in …onzekere tijden. 

Ondertussen start het 3de 

trimester. Een jaar gele-
den zat de samenleving 
op slot; het was niet an-
ders de voorbije twee 
weken voor de paasvakan-
tie. 

 

Een nieuw schooljaar 

plannen is een huzaren-

stukje: activiteiten vastleg-

gen, pedagogische priori-

teiten en niet in het minst 

de klasverdeling bepalen. 

In de loop van dit trimester 

verneemt u hierover meer  
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“Fruit als 
tussendoortje: 

het blijft een 

gezonde 
doelstelling die 

we graag 

herhalen.” 

Verkeerslessen 

Begrijpend lezen 

Gezonde school 
Fruit als tussendoortje: 
het blijft een gezonde 
doelstelling die we 
graag herhalen. 

Dagelijks fruit en groen-
ten is uiteraard aan te 
bevelen. 

Suiker- en chocoladerij-

ke tussendoortjes horen 

niet in de boekentas! 

Hier en daar merken we 

dat men de gemakke-

lijkste maar niet steeds 

gezondste weg kiest.  

In  2016 nam onze 
school deel aan een in-
ternationaal leesonder-
zoek.  

Ook dit voorjaar zal het 
4de leerjaar op brede 
leesvaardigheden ge-
screend worden. We 
hopen dat ons leesbe-
leid waarin we o.m. 
sterk inzetten op lees-
plezier een positief ef-
fect zal hebben. We 

        

 

 

 

 

 

 

kunnen niet genoeg her-
halen dat lezen belang-
rijk maar vooral leuk is. 
En ja, ook voorlezen 
draagt wezenlijk bij tot 
een verhoogd lees- en 
taalbegrip. 

In het voorjaar organi-
seren we voor 5+6L ver-
keerslessen op de fiets 
i.s.m. de lokale politie: 
fietsbehendigheid, 
technische fietscontro-
le, fietseducatieve rou-
te op de openbare weg.  

Als sluitstuk volgt ‘De 
Grote Verkeerstoets’ 
voor het 5de leerjaar en 
‘Het grote fietsexamen’ 
voor het 6de leerjaar.  

Deze keer is dit een 
groot vraagteken. 

B e r i c h t e n b l a a d j e  



Personeelsnieuws 
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- Guy onderging een me-
disch ingrijpen en zal dit 
schooljaar niet meer als 
gemachtigd opzichter 
fungeren. Jurgen Lau-
wers neemt zijn  taak 
over. Ook Linda zal tot 7 
mei afwezig zijn; Betty 
zal de voor- en naschool-
se de opvang opnemen. 

- Juf Annick: ziektever-
lof tot einde schooljaar 

- Juf Valerie (1B) hervat 
nog niet, juf Majella 
neemt verder over. 

-Juf Stephanie Erauw 
ondersteunt halftijds 
onze 2de en 3de kleuter-

klassen. 

- Juf Kristel hervat nog 
niet; juf Jasmien zal 2A 
tot 7 mei overnemen. 

- Juf Charlotte neemt 
tot eind mei 1KB over. 

- Juf Emma Vermassen 
neemt zorgopdracht juf 
Jasmien over tot 7 mei. 

- Meester Bart is in ziek-
teverlof tot het Hemel-
vaartsweekend. Tot eind 
april zal Shana De Smet 
de lessen beweging lager 
onderwijs leiden. 

 

-Juf Laura Piccinni, 
leerkracht bewegingsop-
voeding kleuteronder-
wijs, beëindigt eind april 
haar opdracht. Juf Sha-
na De Smet neemt vanaf 
3 mei haar opdracht 
over. We danken juf Lau-
ra voor haar 
inzet. 

    Vanaf mei zoe-
ken we naar een 
totaaloplossing 
voor bewegings-
opvoeding van 
kleuter- en lager 
onderwijs. 

- Manon Triest, 
vrijwillige mede-
werkers, is voor 

De ontbijtactie was een 
succes. De opbrengst inves-
teren we in nieuw spe-
laaanbod voor de voor- en 
naschoolse opvang en nieu-
we fietsjes op Zevekoot. 

 

Donderdag 29 april vindt 
digitaal de volgende verga-
dering plaats. 

Het oudercomité is een 
klankbord voor de school 
en alle ouders.  

Het verleent ook vele hand
- en spandiensten. Naast 
de vaste leden doen we ook 
graag een beroep op een 
‘2de kring’ van helpers.  

 

 

 

Oudercontacten kleuter-
onderwijs 

Door de verlengde afkoe-
lingsperiode zal het ouder-
contact begin mei plaats-
vinden. Verdere informatie 
volgt via de klastitularis. 

 

 

 

Studiekeuze secundair 
onderwijs na het 6de leer-
jaar 

De informatiesessie vond 
digitaal plaats op een za-
terdag in  januari. Het is 
één der stappen in het stu-
diekeuzeproces. Ondertus-
sen gaven wij i.s.m. het 
CLB, de ouders en de leer-
ling zelf een gefundeerd 
advies.  

Op weg naar de eerste 
kleuterklas, het eerste 
leerjaar 

Normaliter reiken we tij-
dens een infoavond reikten 
we de ouders van onze toe-
komstige eersteklassertjes 
enkele handvaten aan rond 
dit scharniermoment in de 
nog prille schoolloopbaan. 
Drempelverlagende initia-
tieven zoals samen knutse-
len met 3K en 1L zit er 
voorlopig niet in. 

Scharnierpunten in de schoolloopbaan 

Oudercomité 
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Varia 

Activiteitenkalender 

Stipt op  
school 
Nogmaals dringen wij 
erop aan (vooral t.a.v. 
‘the die hards’) om mee 
te werken aan goede 
gewoontevorming. Op 
tijd komen is zo’n logi-
sche goede gewoonte. 
Leggen wij nu niet de 
basis voor belangrijke 
attitudes zoals stipt-
heid, op tijd komen of 
laksheid… Graag ieders 
medewerking. Dank aan 
de ouders die hun kind
(eren) stipt opvolgen! 
Coronaproof is dit de 
standaard. 

De geplande leeruitstap-

pen zijn niet opgenomen 

in de planning. Waar deze 

toch plaatsvinden, zullen 

we dit per klas / leerjaar 

tijdig kenbaar maken. 

tale vergadering plaats 
met de bewoners van de 
Botermelkstraat, onze 
school en het gemeente-
bestuur. Het proefpro-
ject éénrichtingsstraat 
werd tussentijds geëvalu-
eerd en gekaderd binnen 
een brede visie op ver-
keersveiligheid en mobili-
teit. Hierbij zal de her-
aanleg van de N9 
(Gentsesteenweg) een 
belangrijke impact heb-
ben op de brede leefom-
geving. Het proefproject 
wordt verlengd en zal 
voor de zomervakantie 
haar eindevaluatie en dus 
ook beslissing kennen.  

In bijlage lees je de uit-
gesproken resultaten van 
de bevraging bij onze 
ouders en personeel voor 
het behouden van de 
éénrichtingsstraat die 
bijdraagt tot een veilige-
re omgeving, vlottere 
mobiliteit en verhoogde 
leefbaarheid. We respec-
teren dat éénrichtings-
verkeer dit bij de bewo-
ners een aanpassing vergt 
maar de algemene veilig-
heid en belang is bepa-
lend om dit project te 
laten slagen.  

We verwelkomen mevr. 
An De Kegel als 3de lid 
van de lokale gemeen-
schap in onze school-
raad. 

Lenteweer = fiets- en 
wandelweer 

Fietsend, te voet, met 
de schoolbus naar 
school zijn alternatie-
ven om zich anders te 
verplaatsen dan met 
de voor de hand lig-
gende auto. Fijn dat je 

je kind hiertoe de kans 
wilt geven!  

Verkeersdossier school-
omgeving Botermelk-
straat 

Op 8 april vond een digi-

B e r i c h t e n b l a a d j e  

Verfraaiings-
werken 
De chalet waar 3KBB 
huist kreeg een likje 
verf en is opnieuw ‘onze 
witte parel’. Zevekoot 
kijkt reikhalzend uit 
naar de heraanleg van 
de speelweide met een 
avonturenbosje en een 
nieuw speeltoestel! De 
grond- en omgevings-
werken werden uitge-
voerd, begin mei komt 
het nieuwe speel-
toestel! 
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ma. 19/04 Instapdag peuters: welkom 

(1KB: 4 en 1KZ: 8 nieuwe aankomers) 
di. 20/04 20u: Installatievergadering nieuwe schoolraad 

do. 22/04 Zwemmen 3 + 1A + 4 

Géén studie (personeelsvergadering lager) 
do. 29/04 Zwemmen 5+2A+6 

Sportklassen 3B 

20u: Oudercomité 
Vr. 30/04 Sportklassen 3A 

Ma. 03/05 Sportklassen 3A 

di. 04/05 19u30: Campusraad 

Sportklassen 3B 
Do. 06/05 Zwemmen 3 + 1B + 4 

woe. 12/05 Ped. studiedag: vrijaf voor alle lln 

do. 13/05 Hemelvaart -vrijaf 

vr. 14/05 Brugdag (vrijaf) 

ma. 17/05 Instapdag peuters: welkom 

di. 18/05 Géén studie (personeelsvergadering lager) 

Do. 20/05 Zwemmen 5+2B+6 

ma. 24/05 Pinkstermaandag: vrijaf 

di. 25/05 20u: Oudercomité 

vr. 28/05 Rapport 5 
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  Resultaten OUDERS en PERSONEEL 

B e r i c h t e n b l a a d j e  
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