
Schelle, 12 juni 2020 

Geachte ouders, 

Aan de leerjaren 1, 2, 3, 4 en 5 

Het einde van dit toch wel ongewone schooljaar staat voor de deur. 

Hoe sluiten we het schooljaar af? 

Op maandag 29 juni en dinsdagvoormiddag 30 juni (de school sluit op dinsdag om 12u05) verwachten 
we de volledige klasgroep om samen met de juf/meester het schooljaar fijn af te sluiten. Uiteraard 
houden we ons ook op deze momenten aan de richtlijnen van de overheid. Specifiekere info krijgt u 
van de klasleerkrachten zelf. 

Wat met het rapport en het oudercontact ? 

Onze leerkrachten maken voor deze periode een woordrapportje waarin ze u meer uitleg geven over 
het welbevinden/ de betrokkenheid van uw kind en over de verwerking van de leerstof. Indien nodig 
krijgt uw zoon of dochter vakantietaakjes of tips mee om bepaalde leerstof nog wat extra in te 
oefenen. Ouders die wensen kunnen via digitale weg een oudercontact vragen met de 
klasleerkracht(en). U neemt hiervoor zelf contact op met de leerkracht(en). 

Volgend schooljaar krijgt uw leerling in oktober een volledig rapport waarin ook resultaten van toetsen 
vermeld staan. Bij dit rapport organiseren we dan opnieuw een oudercontact. 

Opstart volgend schooljaar 

Ook voor ons is dit een ongewone situatie. We wachten de informatie van de overheid af om te weten 
of we opnieuw op de normale manier kunnen opstarten. Op gebied van leerstof zal de opstart begin 
schooljaar anders verlopen. Wellicht wordt bepaalde leerstof opnieuw herhaald of wordt er nog nieuwe 
leerstof uit het vorige leerjaar aangeboden. U krijgt hier zeker meer informatie over op de 
informatieavond. 

Alle belangrijke data van het schooljaar 2020-2021 worden u nog bezorgd. 

Heeft u nog vragen, aarzel dan niet de eigen kleuterjuffen, de eigen klasleerkrachten, het secretariaat 
en/of de directie te contacteren. 

Ik hoop nog steeds dat voor ieder van jullie alles in orde is op gebied van gezondheid en bedank jullie 
voor het vertrouwen in onze school. 

  

Mvg en alvast een fijne zomer gewenst, 

  

Waarnemend directeur 

Dhr. Pintens Sigi 

 


