Koekelare, 22 juni 2020
Beste ouder(s),

Het einde van dit zeer turbulente schooljaar nadert met rasse schreden. Voor iedereen (ouders,
kinderen en leerkrachten) kreeg het leven plots een totaal andere invulling. Leerkrachten gaven les op
afstand met de digitale middelen die voor handen waren. Ouders werden plots leerkrachten van hun
eigen kinderen. Kinderen werden op hun beurt plots verwacht een grotere zelfstandigheid aan de dag
te leggen. Spelen met vriendjes was er helaas niet bij.
Gelukkig konden we de afgelopen weken, onder de vooropgestelde maatregelen, toch wat terugkeren
naar de normale situatie. We zagen dan ook tevreden ouders, gelukkige leerkrachten en stralende
kinderen.
Op het einde van het schooljaar blijven we lesgeven tot en met dinsdag 30 juni om 15.45 uur. Op
maandag 29 en dinsdag 30 juni zal er in elke klas op een passende manier afscheid genomen worden
van de klas, de leerkracht en het schooljaar.
Graag blikken we met u al even vooruit naar het volgende schooljaar. Om te beginnen geven we graag
mee wie de leerkracht van uw kind wordt. Daarnaast delen we alvast de belangrijke data voor volgend
schooljaar mee.

➢ Schoolorganisatie
Doorschuiven van klas
2019-2020
K0A Juf Lore en meester Niels
(Verdeling van de peuters volgt in bijlage)
K1A Juf Martine
K1B Juf Karen
K2A Juf Evy/ Juf Charlotte
K2B Juf Conny/ Juf Frauke
K3A Juf Brenda
K3B Juf Gina
Kinderverzorging
Lichamelijke opvoeding
Juf Lieve
Zorgteam
Zorgcoördinator
Zorgleerkracht
Toezicht
Kleuters

Koekelare Centrum: Kerkstraat 2A – 051 58 90 26
Bovekerke: Oudstrijdersstraat 4A – 051 58 45 91
De Mokker: Kleine Asstraat 2 – 051 58 20 02

➔ 2020-2021
➔ K1A Juf Martine
➔ K1B Juf Karen
➔ K2A Juf Evy/ meester Niels
➔ K2B Juf Conny/ Juf Femke
➔ K3A Juf Brenda
➔ K3B Juf Gina
➔ L1A Juf Tine
➔ L1B Juf Annick/ Juf Astrid
Josiane

Juf Charlotte
Juf Frauke
Juf An – juf Bianca

ondernemingsnummer: 0409.951.593
negensprong@sint-rembert.be
www.negensprong-koekelare.be

➢ Belangrijke data
▪

▪

▪

▪

▪

Schoolvakanties
o Herfstvakantie: maandag 2 november – vrijdag 6 november 2020
o Kerstvakantie: maandag 21 december 2020 – vrijdag 1 januari 2021
o Krokusvakantie: maandag 15 februari – vrijdag 19 februari 2021
o Paasvakantie: maandag 5 april – vrijdag 16 april 2021
o Zomervakantie: donderdag 1 juli – dinsdag 31 augustus 2021
Vrije dagen
o Wapenstilstand: woensdag 11 november 2020
o Hemelvaartweekend: donderdag 13 en vrijdag 14 mei 2021
o Pinkstermaandag: maandag 24 mei 2021
Facultatieve vrije dagen
o Maandag 3 mei 2021
o Maandag 7 juni 2021
Pedagogische studiedagen
o Maandag 5 oktober 2020
o Woensdag 3 februari 2021
Festiviteiten
o Openklasavond: donderdag 27 augustus 2020
o Vormsel 1ste secundair: zaterdag 19 september 2020
o Eerste communie 2de leerjaar: zondag 27 september 2020
o Grootouderfeest krijgt een nieuwe invulling
 we houden jullie op de hoogte!
o Kaart- en spelletjesavond: zaterdag 5 december 2020
o Kerstmarkt door de vriendenkring: donderdag 17 december 2020
o Winterbarbecue ‘Busje Op’: zaterdag 30 januari 2021
o Kleuterkijkdag: zondag 28 maart 2021
o Vormsel 6de leerjaar: zaterdag 1 mei 2020
o Eerste communie 1ste leerjaar: zondag 6 juni 2021

Graag nodigen wij u uit op onze openklasavond op donderdag 27 augustus 2020 die wegens de huidige
voorzorgsmaatregelen in een aangepaste versie zal verlopen. We brengen u tijdig op de hoogte van het
verloop.
We wensen u allen hartelijk te danken voor uw vertrouwen en uw medewerking. Geniet alvast van de
vakantie. We zien u graag terug op dinsdag 1 september.
Met vriendelijke groeten,
Het voltallige Negensprong-team
Directieteam
Karla Crombez & Joeri Uyttenhove

