Nieuwsbrief 15/20-21
Welkom aan onze nieuwe leerlingen !
In mei leggen alle vogels een ei … en komen er ook nog wel eens nieuwe
bengels richting onze school gevlogen. Zo mocht juf Gitte van L2 een bankje
inrichten voor Milan en schuiven onze ukjes van juf Griet ( instapklasje ) een
beetje op om plaats te maken voor Isabelle en Desideria.
Ook hun ouders heten we natuurlijk van harte welkom.
We hopen dat ze zich allen snel thuis zullen voelen in De Burgstraat !

Schoolfeest 2021
Een jaar als geen ander … we wisten vooraf niet zo goed hoe we dat in moesten
schatten. Ondertussen werden we ervaringsdeskundigen. Toch ben ik ervan overtuigd
dat we er met het team in geslaagd zijn om heel veel activiteiten, mits de nodige
aanpassingen, ook dit jaar weer te organiseren voor onze leerlingen.
Een volgende te nemen “ hindernis “ is ons schoolfeest. Voor het
amusement is reeds gezorgd door de organisatie van de wandelfotozoektocht die nog loopt tot en met 30 mei. Nog niet deelgenomen ? Geen nood, via de klastitularis van je kind kan je aan je
inschrijvingsdocument komen en kun je die mooie paadjes in de
buurt van de school nog verkennen !
Maar ook onze felgesmaakte
BBQ willen we graag tot bij
jullie thuis brengen ! Op vrijdag
bracht je kind een
inschrijvingsdocument mee
waarmee je tot en met 31 mei
je BBQ-pakket voor thuis kan
bestellen. Voor elk wat wils !
Geniet van de ronkende namen en ontdek welke
lekkernijen er achter schuilen. Onze ouderraad heeft
bij de selectie rekening gehouden met ieders smaak.
Het afhaalmoment wordt volledig Coronaproof
georganiseerd op vrijdag 11 juni, hier zal je naar
goede gewoonte weer voor kunnen intekenen via
Google Forms. Alvast bedankt voor jullie steun aan de
school !
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Levensbeschouwelijke keuze of -wijziging ( laatste herinnering )
 Wens je naar volgend schooljaar een andere godsdienstkeuze te maken? Vraag dan

tijdig via het secretariaat naar een formulier. Dit dient VOOR 30/06/2021 ingevuld
en ondertekend in ons bezit te zijn. Zo niet, kan de wijziging niet doorgaan.

Doorschuifdag
Op woensdag 9 juni gaan al onze leerlingen van de lagere school én de oudste
kleuters enkele uren “ proeven “ van volgend schooljaar … Ze schuiven een klasje door
en krijgen de kans om hun nieuwe klas te bewonderen, kennis te maken met de nieuwe
juf of meester en ze krijgen al wat “moeilijkere” leerstof voorgeschoteld.
Voor de oudste kleuters organiseerden wij op woensdag 19 mei al een eerste
wisseldag. Ook woensdag 2 juni en 9 juni mogen ze nog een keer gaan proeven van dat
eerste leerjaar.
Het kijkmoment in het eerste leerjaar, zoals we dat in het verleden organiseerden voor
onze oudste kleuters en hun ouders, wordt vanaf dit jaar in een nieuw kleedje
gestoken, maar hierover krijgen jullie binnenkort nog een brief. Wat we hierover al
kunnen meedelen is :
•
•

Het kijkmoment met aansluitend het info-moment zal doorgaan op woensdag 8
september. ( onder voorbehoud van de Coronamaatregelen die dan gelden en
waar wij op dit moment nog geen zicht op hebben. )
Na de diploma-uitreiking in 3KO krijgen jullie een beknopt overzichtje mee met
de benodigdheden voor volgend schooljaar.

Schoolreizen 2020-2021
Vanaf het moment dat er kleine versoepelingen merkbaar waren in de strenge maatregelen, zijn
onze juffen en meesters achter de schermen naarstig op zoek naar coronaveilige manieren om
uitstappen te organiseren voor onze leerlingen. Het spreekt voor zich dat we geen onnodige
risico’s gaan opzoeken, nu we zo kort bij het einde van het schooljaar zitten en we, samen met
jullie, Covid 19 tot hiertoe zo netjes buiten de schoolpoort wisten te houden.
Alle voorstellen worden afgetoetst bij onze preventie-adviseur, vooraleer we het licht hier op
groen zetten. We communiceren hierover ook maar met onze leerlingen en met jullie op het
moment dat we, wat ons betreft, zeker zijn van onze zaak. We twijfelen er niet aan dat we ook
hier op jullie begrip mogen rekenen.
Maar dat er nog leuke dingen zitten aan te komen, is een vaststaand feit !
Wordt vervolgd.

Jullie weten ondertussen dat onze ouderraad is aangesloten bij Trooper! Dit wil zeggen dat
als je online gaat shoppen, je automatisch (en indien gewenst anoniem) de school steunt
vanuit je luie zetel! Je hoeft alleen maar via onderstaande link naar de webshop te gaan
waar jij iets wenst te kopen; op het moment dat jij je aankoop afrondt op de webshop,
laten zij aan Trooper weten hoeveel geld ze aan onze ouderraad schenken. Dat is soms
een percentje van jouw aankoopbedrag, soms een vast bedrag.
https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/ouderraaddeburgstraat
Tip! Je kan ook gebruik maken van de Trooperbot, zo krijg je een kleine reminder als je
online aankopen doet. https://www.trooper.be/nl/trooperbot
Momenteel hebben wij al € 222,00 verzameld ! Bedankt!!!

Oudercontacten en proclamatie
We zouden heel graag ons laatste oudercontact van dit schooljaar in “ fysieke “ vorm
kunnen organiseren. Ook hierover werd de preventieadviseur bevraagd. Indien het
mogelijk is, zouden we deze avond organiseren op maandag 28 juni en dit voor alle
ouders die het wensen. Noteren jullie deze avond alvast in je agenda ? Uiteraard …
alweer onder voorbehoud, want volgens de laatste richtlijnen van Onderwijs is dit nog
steeds niet toegestaan. Afwachten dus !
Ook de proclamatie van onze zesdejaars en het afzwaaien van onze oudste kleuters
zouden we graag in een fysieke vorm organiseren. Maar zolang de maatregelen van
Onderwijs hier niet versoepelen kunnen we daar nog niets over kwijt. Maar achter de
schermen wordt druk nagedacht, wees daar maar zeker van !

Onze droomspeelplaats
Sinds november 2019 zijn we al aan de slag met onze droomspeelplaats. Er werd een stuurgroep
en een projectteam samengesteld, er werden heel veel zaken besproken en bekeken, ook samen
met het team en de begeleiding van de Bengelbende. We gingen met het team aan de slag rond
vergroening en het bieden van uitdaging aan onze kinderen. Uiteraard werden ook onze leerlingen
hierbij betrokken. We deden zelfs een oproep naar onze ouders om ook hieraan te participeren.
De dromen werden alsmaar duidelijker en kregen concreet vorm in de plannen die aangeleverd
werden door tuinarchitect Kris. Deze plannen werden afgetoetst bij de leerlingen en bij het team
en aangepast aan de opmerkingen die er kwamen. Vorige week konden we met de stuurgroep het
project voorstellen aan het bestuur van onze school, stad Geel. Het was bijzonder fijn om te zien
en te voelen dat ons enthousiasme absoluut gedeeld werd tijdens het overleg. Binnenkort kunnen
we jullie hier zeker meer over vertellen !
Met vriendelijke groeten vanwege het schoolteam,
Kris Karremans
Directeur
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