
 
 
 
 
 

Waarschoot, 19 juni 2020 
 
 
 

Beste ouder(s) 
 
 
 

Het schooljaar 2019-2020 zit er bijna op. Een bewogen schooljaar dat we niet vlug zullen vergeten... 
Ik hoop met gans mijn hart dat we volgend schooljaar rustiger kunnen starten en we niet met dezelfde 
coronaproblemen geconfronteerd worden. 

 
Met deze nieuwsbrief wil ik jullie alvast van een aantal organisatorische zaken op de hoogte brengen. 

De toewijzing van de klassen voor volgend schooljaar blijft ongewijzigd en ziet er dus als volgt uit: 

Peuters/1 KA: juf Marthe 2/3 KA: juf Katy/juf Sophie 
Peuters/1 KB: juf Karen 2/3 KB: juf Sara (4/5) en juf Sophie (1/5) 
Peuters/1 KC: juf Eline 2/3 KC: juf Caroline (4/5) en juf Lien (1/5) 
Peuters/1 KD: juf Floor 2/3 KD: juf Katja 

2/3 KE: juf Zoë 
 

Doordat de kleuters vanaf half maart niet veel meer naar school mochten komen, hebben we voor het 
komende schooljaar het volgende beslist: 

 

- 3de kleuters blijven bij dezelfde juf en klasgroep 
- 1ste kleuters blijven zoals voorheen ook bij dezelfde juf en klasgroep 
- klasgroepen 2de kleuters en 1ste leerjaar stelden we opnieuw samen. 

 
Over de nieuwe samenstelling van de 2de kleuterklas en het 1ste leerjaar hebben we heel goed nagedacht. Deze 
puzzel maken is niet gemakkelijk omdat we met heel veel elementen rekening houden: niveau van de kleuters, 
karakter, aantal jongens/meisjes, vriendjes en vriendinnetjes. 
We zouden het fijn vinden deze regeling te eerbiedigen, het is niet mogelijk wijzigingen aan te brengen. Het 
risico bestaat dan immers dat de klasgroep op andere elementen uit evenwicht is. 
De klasverdeling voor jouw kleuter, vind je dinsdagochtend op de website. 

 
Graag zet ik het verloop van de laatste schooldagen op een rijtje en blikken we al even vooruit naar het 
volgende schooljaar. 

 

- Tot en met maandag 29 juni kunnen de kinderen gewoon ’s middags op school boterhammetjes 
blijven eten. 

- Op dinsdagNAMIDDAG 30 juni is er GEEN KLAS MEER voor de kinderen. 
De vakantiebel gaat om 11.40 u !!! 

 
 

Een vooruitblik naar het nieuwe schooljaar… 
 

- Op donderdag 27 augustus zijn al onze kleuters mét de ouders tussen 18.00 u en 
19.30 u van harte welkom om kennis te maken met hun juf en klas. 

- Op dinsdag 1 september zetten we het nieuwe schooljaar in. Doordat we door de coronamaatregelen 
geen grote groepen mogen ontvangen, zullen we in tegenstelling tot andere jaren, de ouders niet 
kunnen toelaten op de speelplaats. Het kopje koffie met de ontbijtkoeken hebben jullie nog te goed! 

- Op dinsdag, 18 augustus mag u nieuwsbrief 1 van het nieuwe schooljaar verwachten. 



Als laatste geef ik hierna de vrije dagen voor 2020-2021 
Deze dagen zijn dezelfde in de kleuter- en lagere school: 

 
 
 

Vrije dagen van het eerste trimester (2020) 
woensdag, 30 september conferentie 
maandag 5 oktober vrije dag 
van maandag 1 november t.e.m. zondag 8 november herfstvakantie 
woensdag 11 november wapenstilstand 
woensdag, 2 december conferentie 
van maandag 21 december t.e.m. zondag 3 januari 2021 kerstvakantie 

 
 

Vrije dagen van het tweede trimester (2021) 
van maandag 15 februari t.e.m. zondag 21 februari krokusvakantie 
van maandag 5 april t.e.m. zondag 18 april paasvakantie 

 
 

Vrije dagen van het derde trimester (2021) 
maandag 3 mei vrije dag 
woensdag 12 mei conferentie 
van donderdag 13 mei t.e.m. zondag 16 mei Hemelvaart 
maandag 24 mei Pinkstermaandag 
woensdag 9 juni conferentie 
donderdag 1 juli begin zomervakantie 

 
 
 
 
 

Ik wens jullie een deugddoende en aangename vakantie met hopelijk veel zon! 

Nog een hartelijke vakantiegroet van 

Hilde Peeters 
directie 


