
Beste ouders, 

 

Het is de laatste maanden 'raar' geweest voor iedereen..... dat deze situatie voorlopig nog blijft duren is 

een feit. De contacten 'school — ouders' verlopen op een andere manier dan gewenst: wij hadden dit ook 

graag anders gezien. 

In februari was er op school nog een oudercontact. Hier kregen jullie een beeld van je kleuter over de 

algemene ontwikkeling. Half maart zijn we met z'n allen in lockdown gegaan en lag de taak van het verder 

ontwikkelen van de kinderen vooral bij jullie. Dat dit niet eenvoudig was, daar zijn we ons ten volle van 

bewust. 

Dit alles, maakt dat het niet aan de orde is om een eindevaluatie te maken. We merken wel dat de meeste 

kinderen behoorlijke stappen vooruit gemaakt hebben, waarvoor de 'pluimen' naar jullie gaan. Als er voor 

de lockdown geen grote problemen gemeld zijn, is er nu geen reden tot ongerustheid.  

De kleuters gaan in september naar een volgende klas, de leerkrachten worden op de hoogte gebracht 

per kleuter welke zijn/haar kwaliteiten en werkpunten zijn. Het is de taak van ons team om hiermee 

rekening te houden en indien nodig te zorgen voor herhaling uit het vorige kleuterjaar. Bij wie het nodig 

is, zal extra tijd en ondersteuning geboden worden. Weet wel dat september geen standaard start zal zijn 

op 'leerstofgebied'. Er zullen in alle klassen wat stappen terug gezet worden. 

Wij voorzien dit schooljaar geen oudercontact meer omdat persoonlijke contacten op school niet 

toegestaan zijn. Indien jullie toch nog vragen of bezorgdheden hebben omtrent uw kleuter, kan u 

de klasleerkrachten via mail bereiken (zie onderstaande mailadressen). 

Onze derde-kleuterklassen hun jaareinde zal helaas ook in het water vallen....het enige dat wij hen kunnen 

bieden is een persoonlijk afscheid zonder toeters en bellen @ We zijn volop aan het puzzelen om alsnog 

iets voor deze kinderen te kunnen organiseren. Meer informatie leest u van zodra wij hier zicht op hebben. 

De praktische informatie i.v.m. het materiaal en de toekomstige juf, zal op één van de laatste dagen mee 

gegeven worden met de kleuters. 

Mogen wij jullie schitterende vakantiemaanden toewensen....hopelijk starten we in september met z'n 

allen opnieuw op! Noteer al in jullie agenda: 31 augustus doorlopend van 18u tot 20u -> informatieavond 

in de kleuterschool. De informatieavond voor kleuters die naar het eerste leerjaar gaan: 31 augustus 19u. 

Wie te contacteren bij eventuele vragen: 

Instap & 1KK: jill.helIemans@dekIim.be  

2KK:  elke.beeckmans@dekIim.be  

3KK:  inge.symons@deklim.be  

 

Veel groetjes,  

Kleuterteam & waarnemend directeur 
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