1 juli 2020

Beste ouders,

30 juni, de laatste dag van het schooljaar. Onze leerkrachten en onze kinderen
kunnen aan een welverdiende zomervakantie beginnen. De leerlingen van het
6de leerjaar namen maandag al afscheid van de school . Normaal maken we een
mooi feest van de proclamatie maar dat kon dit jaar natuurlijk niet. We hebben
ze wel op een leuke manier uitgewaaid aan de schoolpoort. We wensen onze
zesdejaars een fijne toekomst en veel succes in hun nieuwe school.

Het was een jaar zoals we er nog nooit één hebben meegemaakt. In maart vielen plots alle zekerheden
weg door het coronavirus. Uit veiligheidsoverwegingen werden de scholen gesloten en na een tijdje
leerde iedereen de term ‘preteaching’ kennen. In een latere fase konden de leerlingen van het eerste
en het zesde leerjaar terug naar school en uiteindelijk (en daar zijn we erg blij voor al was het zeker niet
vanzelfsprekend ) konden we het schooljaar toch nog afsluiten met alle kleuters en leerlingen van de
lagere school. Ook dank aan de schoolraad want zij trakteerden onze kinderen nog op een lekker ijsje
in de laatste schoolweek.
En nu kunnen we genieten van een welgekomen vakantie.

WAT IN SEPTEMBER :
De overheid werkte een plan met maatregelen per pandemieniveau uit. Het centrale uitgangspunt van
het plan is om in elk mogelijk scenario het RECHT VAN LEREN maximaal te garanderen, zonder daarbij
de veiligheid van het onderwijspersoneel en de leerlingen uit het oog te verliezen. Met andere woorden:
we kunnen er vanuit gaan -hoe het virus ook evolueert- dat al de kinderen van de basisschool,
naar school kunnen komen in september.
Het plan hanteert 4 mogelijke pandemieniveaus : van nul risico (niveau groen) over laag (niveau geel)
en matig (niveau oranje) tot hoog risico (niveau rood). Op 1 september wordt er gestart op niveau GEEL,
onder voorbehoud van de evolutie van de besmettingen. Aan elk niveau zijn concrete maatregelen
gekoppeld. In de loop van de vakantie zal de school draaiboeken binnenkrijgen zodat ze het schooljaar
veilig en doenbaar kan voorbereiden.
Voor de start van het nieuwe schooljaar mag u van ons verdere concrete informatie verwachten. Zoals
al gezegd zijn we zeker dat al onze kinderen naar school kunnen komen. Wel weten we nu nog niet of
we voor- en nabewaking zullen kunnen organiseren, of er groepsactiviteiten zullen zijn, hoe we gaan
spelen op de speelplaats, wat de regels aan de schoolpoort zullen zijn, enz… We houden u op de
hoogte.

EERSTE COMMUNIE
Ook de eerste communie van 16 mei werd uitgesteld door COVID-19. De betrokken ouders weten
ondertussen dat hun kind zijn of haar communie doet op 19 september. Voorlopig mogen er slechts 4
personen per kind in de kerk aanwezig zijn. Wanneer de parochie toch meer mensen kan toelaten, laten
wij u dit natuurlijk ook weten eind augustus. Vroeger kan echt niet, want wij kunnen het verdere verloop
van het virus niet voorspellen en moeten dus samen met jullie wachten op een eventuele versoepeling
van de maatregelen.

NOTEER VOLGENDE DAGEN AL ZEKER IN JE AGENDA :
Vakantiedagen 2020-2021
Vrije dagen van het eerste trimester
• Herfstvakantie: van maandag, 2 november 2020 t/m zondag, 8 november 2020
• Wapenstilstand: woensdag, 11 november 2020
Kerstvakantie
• Van maandag, 21 december 2020 t/m zondag, 3 januari 2021
Vrije dagen van het tweede trimester
• Krokusvakantie: van maandag, 15 februari 2021 t/m zondag, 21 februari 2021
Paasvakantie
• Van maandag, 5 april 2021 tot en met zondag, 18 april 2021
Vrije dagen van het derde trimester
• O.-H.-Hemelvaart: donderdag, 13 mei 2021 en vrijdag, 14 mei 2021
• Pinkstermaandag: maandag, 24 mei 2021
De zomervakantie vangt aan op donderdag, 1 juli 2021

Facultatieve verlofdagen
vrijdag 2 oktober 2020 / maandag 1 februari 2021

Pedagogische studiedagen
maandag 30 november 2020 / woensdag 24 maart 2021

Openklasmomenten – infoavonden
Openklasmoment kleuterschool :
•

woensdagavond 26 augustus 2020 , doorlopend van 17u00 tot 19u00.

Infoavonden :
• Dinsdag 1 september 2020 – 19u00 : 1ste leerjaar (let op: in een vorige brief was 19u30 opgegeven)
• Woensdag 2 september 2020 – 19u30 : 3de en 4de leerjaar
• Donderdag 3 september 2020 – 19u00 : 2de, 5de en 6de leerjaar
• Donderdag 10 september 2020:
19u00 infoavond letterkinderen en
aansluitend 19u30 infoavond voor alle kleuters
LET op : Openklasmomenten en infoavonden ONDER VOORBEHOUD i.v.m. de
coronamaatregelen. Wij laten u tijdig weten of ze kunnen doorgaan. Houd dus zeker uw Gimmeberichten in het oog in augustus.

Begin september krijgt u een nieuwe lijst met data van activiteiten zoals boekenbeurs, quiz, wafelenbak,
schoolfeest, …. Met het organiseren van activiteiten zoals sportdagen, excursies,… moeten we
voorlopig nog wachten. Ook daar hoort u in de toekomst meer van.
Wij wensen iedereen een prettige vakantie en tot volgend schooljaar.
Directie en leerkrachten De Brenne

