Mededelingen juli-augustus 2021

Prettige
vakantie !

Agenda...
Bij het einde van dit bij-zondere schooljaar delen we alle infoavonden voor het begin
van volgend schooljaar mee. Zo kan je die alvast opnemen in je planning.
01.09.2021:

Start nieuwe schooljaar om 8.40 uur

01.09.2021:

Infoavond 1ste leerjaar om 18.30 uur

02.09.2021:

Infoavond 3de leerjaar om 18.30 uur

02.09.2021:

Infoavond 2de leerjaar om 19.00 uur

06.09.2021:

Infoavond 5de leerjaar om 19.00 uur

06.09.2021:

Infoavond 6de leerjaar om 19.00 uur

07.09.2021:

Infoavond 4de leerjaar om 18.30 uur

14.09.2021:

Infoavond kleuterschool om 19 uur

19.09.2021:

Eerste Communie om 09.30 u. in Bergom

Informatie...
 Corona-update
Ondanks de gunstige evolutie van de coronacijfers en de versoepelingsmaatregelen in
de brede maatschappij hebben wij er als school op dit moment nog geen zicht op hoe
op 1 september de scholen zullen herstarten. Is er dan nog mondmaskerplicht? Wat
met de afstandsregels? Hoe zit het met schoolactiviteiten? Welke ‘derden’ mogen
terug op school komen? Allemaal vragen waar we op dit moment nog geen zicht op
hebben.
We verwachten dat we daar half augustus meer info over gaan krijgen. We houden
jullie op de hoogte.
 Dank U wel !
Samen hebben we een heel speciaal schooljaar achter ons liggen.
Een schooljaar waarin we:
-niet konden doen wat we wilden doen…
-niet altijd konden zijn wie we wilden zijn…
-rekening moesten houden met vaak moeilijke en vreemde regels…
-ons voortdurend moesten aanpassen…
-af en toe gespannen onze adem inhielden…
Maar ook een schooljaar waarin we:
-door de moeilijke omstandigheden misschien wat dichter naar elkaar toegroeiden…
-elkaar verder hielpen als dat nodig was…
-begrip toonden voor elkaar als niet alles volgens plan verliep…
-toch op een mooie manier samen ‘school maakten’ binnen wat mocht en kon…
Daarom willen we uitdrukkelijk alle kinderen, ouders en grootouders van onze school
heel erg bedanken!
Bedankt voor het begrip en de samenwerking maar vooral voor de positieve
ingesteldheid ten aanzien van onze school. Vanuit de enquête voor ouders kregen we
ook veel positieve signalen en dat doet ons echt deugd!
We hopen dat we volgend schooljaar kunnen opstarten op een normale manier en
dat er terug meer mogelijk wordt.

 Contact met de directie
De directie zal in de school bereikbaar blijven t.e.m. donderdag 8 juli, dit tussen 9 uur
en 12 uur en 13 uur en 15 uur. U kunt altijd telefonisch, schriftelijk of via e-mail een
bericht achterlaten.
Vanaf woensdag 18 augustus 2020 kunt u terug in de school terecht, enkel in de
voormiddag tussen 9 en 12 uur of na afspraak.
Tel. school Bergom: 014/54 73 93 of secretariaat@schoolbergom.be
Tel. school Varenwinkel 014/54 66 23

 Tewerkstelling en opdrachten van leerkrachten 2021-2022
We informeren jullie over de opdrachten voor het schooljaar 2021-2022. Op deze
manier weten jullie kinderen nu al bij wie ze in de klas zullen zitten.
 In de kleuterschool werkt juf Lien opnieuw 4/5de. Op woensdag zal juf Marian
de eerste kleuterklas van haar overnemen.
 Juf Liesbeth (2de kleuterklas) en Juf Lidy (3de kleuterklas) werken voltijds.
 De uren bewegingsopvoeding in de kleuterschool zullen gegeven worden door
een nieuwe juf: Juf Jitske .
 Juf Elly onze kinderverzorgster, blijft extra ondersteuning bieden.
 Juf Griet zal vanaf september terug 4/5de werken. Haar vervanger is, net zoals
het voorbije schooljaar, meester Warre.
 Juf Margot zal alle uren bewegingsopvoeding in de lagere school geven, alsook
de zwemlessen op woensdag.
 De opdrachten van juf Hilde (2de leerjaar), juf Julie (3de leerjaar), juf Elien (4de
leerjaar), juf Sofie (5de leerjaar), meester Wim (6de leerjaar), meester Johan
(halftijds zorg en halftijds directie) en meester Luc (halftijds directie en halftijds
CODI) wijzigen niet.

 Einde van het schooljaar
Opgelet:
De laatste lesdag is op dinsdag 29 juni tot 15.20 u.
De rapporten van de lagere school worden op die dag meegegeven.
Zoals eerder aangegeven is er in afspraak met de leerkracht nog mogelijkheid tot
een gesprek indien dat nog nodig of gewenst is. Dat kan bv. nog op woensdag 30
juni. De kinderen moeten die dag niet meer naar school komen.

Werd er/wordt er nog iets meegegeven met je kind…?
 Briefje met facultatieve vrije dagen en pedagogische studiedagen voor
schooljaar 2021-2022.
 Overzicht en verantwoording van alle kosten binnen het maximumfactuur voor
dit schooljaar.
 Factuur schoolonkosten: slotrekening schooljaar 2020-2021. Voor de mensen
die nog geen provisie betaalden, mensen die extra kosten gemaakt hebben of
voor onze “instappertjes” (nieuwe kleutertjes): gelieve dit factuur binnen de
veertien dagen te vereffenen a.u.b.
Belangrijk:
Door de coronamaatregelen zijn heel wat activiteiten niet kunnen doorgaan.
Daardoor hebben we de daaraan verbonden onkosten niet moeten maken.
Indien de werkelijke kost lager ligt dan de provisie die u reeds hebt betaald en
u alle schoolrekeningen van het voorbije schooljaar reeds hebt vereffend, hebt
u recht op een terugbetaling. De werkelijke kosten worden dan in mindering
van de provisie gebracht. We kijken dit na en het verschil wordt dan een van de
volgende weken naar u teruggestort.
Belangrijk:
Op vraag van de boekhoudkundige dienst van VZW Anker zal de factuur met de
provisie voor schooljaar 2021-2022 pas in september worden meegegeven.

 Aanpassingen schoolreglement 2020-2021.
U kreeg de aanpassingen reeds doorgestuurd via mail. Vergeet het document
‘voor kennisneming en akkoord’ niet te ondertekenen en terug te bezorgen
(vóór vrijdag 25 juni 2021) aan onze school als dat nog niet is gebeurd.
 Allerlei info van externen

