Koekelare, 22 juni 2021

Beste ouder(s),
Het einde van toch wel weer een turbulent schooljaar nadert met rasse schreden. Voor iedereen was
het weer een bijzonder jaar vol spannende momenten.
We hebben er ondanks alles het beste proberen van te maken. Met de vooropgestelde maatregelen
konden we toch wat terugkeren naar de normale situatie en naar zo gewoon mogelijk school houden.
De kinderen konden in normale omstandigheden de zomerproeven afleggen, gelukkig!

Op het einde van het schooljaar blijven we lesgeven tot en met woensdag 30 juni om 11.50 uur.

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
Kleuter
Peuter en 1ste kleuter

Juf Ineke (4/5) en juf Femke (1/5)

2de Kleuter

Juf Kristien

3de kleuter

Juf Femke (1 dag) en juf Kristien

Zorgcoördinator kleuter

Juf Frauke

Kinderverzorging

Shaveli en Lindsy

Lager
1ste leerjaar

Juf Aagje

2de leerjaar

Meester Maarten

3de leerjaar

Juf Hilde

4de leerjaar

Juf Sarah (in de voormiddag) en juf Hilde

5de en 6de leerjaar

Juf Stefanie (4/5) en meester Kris (1/5)

Zorgcoördinator lager

Juf Sarah

Zorgleerkracht lager

Meester Kris

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

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

Lichamelijke opvoeding
kleuter en lager

Juf Sanne

Toezicht
Opvang en speelplaats

Lore en Pascale

Eetzaal

Steffi en Ria

➢ Belangrijke data
▪

▪

▪

▪

▪

Schoolvakanties
o Herfstvakantie: maandag 1 november 2021– vrijdag 5 november 2021
o Kerstvakantie: maandag 27 december 2021 – vrijdag 7 januari 2022
o Krokusvakantie: maandag 28 februari 2022 – vrijdag 4 maart 2022
o Paasvakantie: maandag 4 april 2022 – maandag 18 april 2022 (paasmaandag)
o Zomervakantie: vrijdag 1 juli 2022 – woensdag 31 augustus 2022
Vrije dagen
o Wapenstilstand: donderdag 11 november 2021
o Hemelvaartweekend: donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022
o Pinkstermaandag: maandag 6 juni 2022
Facultatieve vrije dagen
o Vrijdag 12 november 2021
o Maandag 2 mei 2022
Pedagogische studiedagen
o Maandag 4 oktober 2021
o Woensdag 26 januari 2022
Festiviteiten
o Openklasavond: donderdag 26 augustus 2021
o Vormsel 1ste secundair: zaterdag 18 september 2021
o Eerste communie 2de leerjaar:
- Zaterdag 2 oktober 2021 Bovekerke en De Mokker
- Zondag 3 oktober 2021 Koekelare
o Grootouderfeest krijgt een nieuwe invulling
 we houden jullie op de hoogte!
o Kerstmarkt door de Mokkerouders : woensdag 22 december 2021
o Kerstmarkt door de vriendenkring Koekelare en de ouderkring Bovekerke :
donderdag 23 december 2021
o Winterbarbecue ‘Busje Op’: zaterdag 12 februari 2022 (onder voorbehoud)
o Vormsel 6de leerjaar: zaterdag 30 april 2022
o Eerste communie Bovekerke : donderdag 26 mei 2022
o Eerste communie De Mokker : zaterdag 4 juni 2022
o Eerste communie Koekelare : zondag 5 juni 2022

Graag nodigen wij u uit op onze openklasavond op donderdag 26 augustus 2021. De ouderkring
voorziet hierbij een zomerbar.
We wensen u allen hartelijk te danken voor uw vertrouwen en uw medewerking. Geniet alvast van de
vakantie. We zien u graag terug op woensdag 1 september 2021.

Fijne vakantie!

Met vriendelijke groeten.
Het voltallige Negensprong-team
Directieteam
Karla Crombez & Joeri Uyttenhove

