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WOORDJE DOOR DIRECTEUR ALAIN
Beste ouders van onze Damiaanschool,
De laatste Damiaaninfo voor dit kalenderjaar….
We komen in een periode waarin we terugblikken op de voorbije maanden en waarin we al even
nadenken over onze plannen en goede voornemens voor 2021. Maar, het wordt ons toch allemaal
niet gemakkelijk gemaakt. Corona blijft ons dagelijks leven zowat overheersen.
Op school laten de kinderen het alvast niet aan hun hart komen. We zijn hier dagelijks getuige van
uitbundig gejoel en een stevige inzet. Zo mooi om dit alles vanop de eerste rij te zien gebeuren.
Ik hoop dat we met z’n allen aan het begin staan van een fijne decembermaand.
De Sint heeft ons alvast beloofd om komende vrijdag even op onze school langs te komen.
Ook hij moet zich natuurlijk aan de coronamaatregelen houden, maar we hebben daarover goede
afspraken gemaakt. We weten dat de Sint zich aan afspraken houdt, hij is een goed man.
Volgende week start dan vanaf het tweede leerjaar de proevenperiode.
Wij zijn met ons team alvast rustig en we hopen van U hetzelfde. Dat is belangrijk voor de kinderen.
Een mens moet wel met wat druk kunnen omgaan, dat leren we ook aan de kinderen, maar het is
goed als alles in de juiste verhouding kan blijven.
We zullen het jaar jammer genoeg niet met U allen op een gezellige manier kunnen afsluiten, hoe
graag we dat ook zouden willen en hoezeer we daar ook mogen naar uitzien.
De traditionele Damiaan-oliebollen zijn dit jaar exclusief voor onze leerlingen gereserveerd.
U als ouder, U kan alleen maar het water in de mond krijgen.
Maar, er komen andere tijden !
Dat geeft perspectief.
En dat is altijd goed!
Warme groet
Directeur Alain
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VOOR IEDEREEN
1) Laatste dag eerste trimester
Vrijdag 18 december 2020 is een gewone schooldag. De klas is uit om 15.05 uur en er is opvang tot
18.30 uur. Om 15u05 hangen we op de parking opnieuw de verloren voorwerpen aan de wasdraad.
De moeite waard om er even aan voorbij te komen…

2) Kan er met Corona een oudercontact doorgaan?
Corona zorgt ervoor dat we onmogelijk de ouders naar school kunnen uitnodiging om met de
leerkracht een gesprek te hebben. We keken echter uit voor een digitale oplossing, een applicatie
binnen Microsoft Teams. U hoeft zelf niets te installeren, U zal gewoon via uw browser naar het
videogesprek kunnen gaan.
Concreet:
•

•

•
•

Alle leerkrachten, van peuter tot en met zesde leerjaar, organiseren in de laatste week voor
de kerstvakantie digitale contactmomenten die 10 minuten duren. De leerkracht bepaalt zelf
de dag(en). Het kan dus perfect zijn dat U, wanneer er bij voorbeeld drie kinderen in het
gezin zijn, op drie verschillende dagen een contactmoment heeft.
Om deze momenten te organiseren zal de leerkracht naar U een mail sturen waarop U kan
aanduiden welk tijdstip tijdens de door de leerkracht gekozen dag(en) past. Ouders die drie
kinderen op school hebben, zullen dus drie mails krijgen.
Wanneer U uw keuze heeft gemaakt, zal U meteen een bevestigingsmail krijgen waarin het
uur vermeld staat én een link naar het videomoment.
Op het moment zelf neemt U die link en U komt in het videogesprek met de leerkracht
terecht.

3) Opvang tijdens de kerstvakantie
Tijdens de kerstvakantie is de opvang open van maandag 21 december tot en met donderdag 24
december 2020. Let op: op donderdag 24 december 2020 is de opvang open tot 12 uur. Er kan die
dag niet op school worden gegeten. Zoals altijd wordt elke dag voor een leuke activiteit gezorgd.
•

Maandag 21 december 2020
Om thuis de kerstboom nog wat op te fleuren gaan we onze eigen kerstbal versieren. In de
namiddag knutselen we een sneeuwman. Misschien met echte sneeuw…?

•

Dinsdag 22 december 2020
We maken een kerstboom. In de namiddag maakt juf Marleen opnieuw een lekker dessertje
klaar!

•

Woensdag 23 december 2020
Om wat licht te brengen in de donkere dagen maken we een kaarsenhouder voor een
elektrisch kaarsje. Er is een aperitiefje om het oude jaar af te sluiten.

•

Donderdag 24 december 2020
Jullie kunnen vrij spelen tot 12 uur. Daarna sluiten we de opvang zodat iedereen zich kan
voorbereiden op Kerstavond. Er kan niet op school worden gegeten.

Wie naar de opvang komt, moet zich vooraf inschrijven via dit formulier:
https://forms.gle/ZVYWH2tpTPpa8siA9. Inschrijven kan tot en met vrijdag 18 december 2020.
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4) Tweede trimester
Het tweede trimester start op maandag 4 januari 2021.

5) Verkeersveiligheid
In het schoolreglement staat dat alle kinderen hun veiligheidshesje iedere dag moeten bijhebben.
Dat vinden we heel belangrijk. Kinderen die te voet of met de fiets naar school komen, dragen het
hesje onderweg. Ook kinderen die met de wagen worden gebracht, vallen veel beter op bij het in- en
uitstappen. Dus doen maar!
In deze donkerste periode van het jaar doen we een extra oproep aan alle ouders om ervoor te
zorgen dat hun kinderen goed zichtbaar zijn. Een ongeval is snel gebeurd.
We voeren in de komende maanden controles uit op het dragen van de veiligheidshesjes en het in
orde zijn van de fietsen. U ontvangt van ons een brief als er bij de tweewieler van uw kind iets niet in
orde is.
Een eerste controle is achter de rug en het resultaat was keigoed! Er waren slechts drie kinderen die
hun fluohesje niet aan hadden. Alle fietsen waren in orde. Prachtig! Een dikke proficiat!

6) Nieuws uit het oudercomité
Het feest van de Sint zal dit jaar ietsjes anders verlopen dan de voorgaande. Ons oudercomité
besloot immers om de traditionele klaaskoeken niet te verkopen, wat wij goed kunnen begrijpen.
We kijken alvast uit naar het moment waarop Corona het land uit is.
Maar… op de site van onze school kan je nog altijd de gezinswandeling van het oudercomité
terugvinden. De reacties zijn heel erg positief en de foto’s… die zijn op de speelplaats te bezichtigen.
Er zitten mooie exemplaren tussen!

KLEUTER
1) De school begint niet om 08u35
In de vorige Damiaaninfo deden we een oproep om op tijd met je kleuter naar school te komen.
We deden het blijkbaar op een foute manier, want de situatie werd nog erger. Dat is eigenlijk voor
niemand leuk: niet voor uw gevoel, niet voor uw kleuter die de start mist en niet voor de leerkracht
die met een onvolledige groep moet beginnen.
Het startmoment voor de kleuters, is niet in de klas. Neen, alles begint reeds in de rij. Wanneer u dus
op school toekomt en U ziet de rij nog staan, denk dan niet: ‘Gelukkig, ik ben nog net op tijd’.
We durven hier echt op de medewerking van alle ouders te rekenen. Juf Lieve en directeur Alain
zullen de komende dagen/weken ouders die te laat komen aanspreken. Dat is geen aangename taak
maar ze zullen zich ongetwijfeld kunnen optrekken aan uw positieve reactie!
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LAGER
1) Proeven
Er zijn proeven voor de kinderen van het 2de tot en met het 6de leerjaar. Die starten ten vroegste op
maandag 7 december en duren ten laatste tot dinsdag 15 december. Het is dus goed mogelijk dat de
ene klas langer proefjes heeft dan de andere.
De proevenregeling werd reeds door de klasleerkracht gecommuniceerd.

2) Geen studie
Er is geen studie op donderdag 17 december. Net voor de kerstvakantie geven we immers geen
huiswerk meer.
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