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Overlijden
Gisteren is onze algemene directeur, de heer Luc Bortels, na een lang gedragen ziekte overleden. Onze
gedachten gaan naar zijn echtgenote en zijn familie. Dat zij steun en troost bij elkaar kunnen vinden bij
het afscheid nemen van Luc.
Afwezige collega’s en zoeken naar interims
De afgelopen week (weken) telden we zeven afwezige collega’s wegens ziekte. Zes collega’s zijn
afwezig in de lagere school en één collega in de kleuterschool. Ik weet zeker dat de afwezige collega’s
niets liever willen dan naar school komen. De zoektocht naar vervangingen is snel begonnen. Alle
beschikbare media werden aangesproken. Slechts één interim was het resultaat van onze zoektocht
naar vervangingen. De vijver waarin directies vissen is helemaal leeg. Als de oplossing niet van buiten
de school kan komen, dan moet de oplossing van binnen de school komen. Dat betekent dat klassen
moeten samengevoegd worden, dat elke collega die klasvrij is, ingeschakeld wordt en dat er geen zorg
en geen beleidsondersteuning kan georganiseerd worden. Concreet moeten zo’n 35 extra toezichten
ingevuld worden, extra beurten in de refters gedaan worden en avondstudies herverdeeld worden.
Uiteraard spring ook ik bij waar nodig. Iedere collega plooit zich dubbel om tot een zo’n normaal
mogelijke schoolwerking te komen. Dankzij het engagement en de inzet van het ganse team slagen we
hierin. Van een topteam gesproken! Hopelijk zijn de meeste problemen volgende week weer opgelost.
Maar ook jullie kunnen jullie bijdrage leveren als ouder door jullie te richten tot de onderwijsminister
om te vragen om een loopbaan in het onderwijs aantrekkelijker te maken en tot de media om te vragen
om het ‘onderwijs’ eens positief in de berichtgeving te laten komen. We hebben dringend nood aan
goed opgeleide, gemotiveerde leerkrachten. Ten slotte gaat het over de toekomst van jullie kinderen.
En daar willen we toch alles voor doen, niet?!
Pastoraal
Onze school zal op maandag 25 februari meedoen aan de move tegen pesten. Daarom nodigen we
alle leerlingen die dag uit om in kleurrijke kledij naar school te komen. Elke klas zal die dag de move
tegen pesten leren en een duidingsfilmpje hierover bekijken en bespreken. Hiermee willen we een
signaal geven dat pesten NIET ok is. Zet jij ook je 4 stippen al klaar?
Kleuterschool
* Algemeen: Onze oudste kleuters hebben zo flink gepuzzeld dat er nood is aan moeilijkere puzzels.
Hebben jullie thuis nog stevige puzzels boven de 35 stuks die niet meer gebruikt worden? Dan mag je
deze aan de klasjuf bezorgen. Alvast bedankt!
* Nijntjesklas: Volgende week beginnen we al een beetje in de sfeer van carnaval te komen. We gaan
werken rond het thema “Clown” met het boek “Hoe Tito zijn neus kwijtspeelde” als rode draad.
* Vosjes-, Beren- & Egeltjesklas: De volgende 2 weken worden een beetje feestweken in onze klas. We
vieren carnaval en mogen een beetje gek doen. We mogen onze verkleedkleedjes mee naar de klas
brengen, zodat we er al goed mee kunnen spelen. (Voorzie zeker alles van een naam.) Alle losse
attributen laten we thuis! Op woensdag 27 februari is het carnavalsfeest op school. Dinsdag 26 februari
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geven we zeker alle verkleedkleren terug mee naar huis. Kleuters mogen dus woensdag 27 februari
verkleed naar school komen.
* Muizen- & Eendjesklas: Carnaval staat voor de deur! Dit thema brengen we in de klas met maskers,
muziek, verkleedkleren, … Op vrijdag 22 februari vieren we de jarigen van de maand en maken we
lekkere fruitsatés.
* Kikker- & Varkentjesklas: Hoedje van papier, hoedje van stof, wij gaan nog niet met verlof! Volgende
week gaan we nog een weekje verder met ons thema.
Lagere school
* 1ste leerjaar: Onze letterfeestweek was super tof! Allemaal vrolijke snoetjes tijdens onze activiteiten.
Volgende week gaat alles weer zijn gewone gangetje...
Agenda
* 19 februari 2019: Zwemmen 2de lj. // Uitstap Speelgoedmuseum 4de lj.
* 26 februari 2019: Oudercontacten 1ste t.e.m. 5de lj. // Oudercontacten 3de KK // Zwemmen 2de lj.
* 27 februari 2019: Carnavalbal KS
* 28 februari 2019: Oudercontacten 1ste t.e.m. 5de lj. // Oudercontacten 3de KK // Kijkdag instappers

