mededelingen januari 2022

We wensen iedereen: van ‘harte’
een voorspoedig, gelukkig en vooral
gezond 2022!

Agenda
10.01.2022:

Start tweede trimester

Vandaag hervatten we de lessen op school, na een welverdiende kerstvakantie.

10.01.2022:

1ste en 2de leerjaar

Theater in Het Schaliken

Deze activiteit gaat niet door wegens de verscherpte coronamaatregelen.

6de leerjaar

11.01.2022:

Ars Valendi

voormiddag

17.01.2022:

Vergadering Oudercomité

25.01.2022:

Bibbezoek

26.01.2022:

MOEV Trefbal:

31.01.2022:

Pedagogische Studiedag = geen school voor de kinderen

20.00 u.

voormiddag

Mixx Herselt (namiddag)
Deze activiteit gaat niet door wegens de verscherpte coronamaatregelen.

alle klassen
3ste en 4de leerjaar

Informatie
Coronanieuws
Op dit moment is het nog niet duidelijk of de huidige richtlijnen voor de scholen (die
je in de laatste versie kan lezen op de homepagina van onze website) nog van kracht
blijven na de kerstvakantie.
Indien we hierover in de loop van de kerstvakantie meer nieuws hebben, zullen we u
via mail op de hoogte brengen.
Sneeuwschool 2021-2022
Het is zeker geen sinecure om de organisatie van onze sneeuwschool in de
huidige omstandigheden rond te krijgen. Meester Wim en de begeleiders doen
er echt ALLES aan en plooien zich dubbel om dit toch te kunnen organiseren.
Ook de ouders van het zesde leerjaar worden nauw betrokken in het overleg.
Goede en duidelijke afspraken zijn hier dan ook erg belangrijk. Uiteraard
vertrekken we steeds vanuit het idee dat dit alles op een veilige manier moet
kunnen verlopen, zowel voor de kinderen als voor de begeleiders.
Een eerste aanpassing die werd gemaakt, was het verschuiven van de
sneeuwschool met één week. Dat gaf ons als school de ruimte om de
eindbeslissing te kunnen maken vlak na de kerstvakantie. Wij hopen dan ook van
harte dat de reis kan doorgaan. Dat zal niet alleen van ons afhangen: ook de
evolutie van de coronacijfers, de richtlijnen van onze overheid wat betreft
meerdaagse uitstappen (voorlopig verboden tot aan de kerstvakantie) en de
internationale richtlijnen m.b.t. reizen, zullen bepalen of we mogen vertrekken
of niet.
Duimen maar…
Rapporten en oudercontacten
Door zowel het grote aantal afwezige kinderen tijdens de laatste weken voor de
vakantie en het vervroegd verlengen van de kerstvakantie, was het voor de
meeste leerkrachten niet haalbaar om de leerstof af te werken, te herhalen en
zinvol te toetsen. Daardoor zullen de rapporten en rapportbesprekingen
uitzonderlijk pas na de kerstvakantie worden ingepland.

Hierbij het overzicht van de oudercontacten:
1ste leerjaar, 2de leerjaar, 3de leerjaar, 4de leerjaar en 6de leerjaar:
Oudercontacten op dinsdag 11.01.22, woensdag, 12.01.22 en/of donderdag 13.01.22.
De toetsen en de rapporten voor deze klassen worden al meegegeven op
maandag 10.12.22, zodat u deze vooraf kunt inkijken.
5de leerjaar: rapport en oudercontact in de week van 07.02.22
U krijgt nog een persoonlijke uitnodiging van de klasleerkracht. De
oudercontacten zullen dan nog digitaal doorgaan. Indien een online overleg niet
lukt voor u, kan u dit altijd melden aan de klasleerkracht. We zoeken dan samen
naar een oplossing.

Werd er iets meegegeven met je kind?
✓

In bijlage van deze mededelingen sturen we de info-brochure door van de
gemeente Herselt i.v.m. het vakantieaanbod in de krokusvakantie. De
inschrijvingen starten vanaf 10.01.2022.

