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WOORDJE DOOR DIRECTEUR ALAIN
Beste ouders van onze Damiaanschool
Het minste wat je kan zeggen is dat de voorbije weken nogal verwarrend waren.
Het resultaat, ook de kleuters die een week vroeger thuis bleven, werd niet overal op spontaan
handgeklap ontvangen. Ook voor ons als team was het niet dat wat we verwacht hadden.
Aan de andere kant voelden we COVID stapsgewijs heel dichtbij komen.
We zitten nu wel met het gevoel dat de onderbreking voor ons als school op het juiste moment
kwam.
We willen jullie danken om voor de zoveelste keer de nodige flexibiliteit te hebben getoond.
Dit zorgde ervoor dat de noodopvang van vorige week veilig kon verlopen.
Als school beseffen we dat er al meer dan een jaar van elk van jullie dingen worden verwacht die niet
overal met evenveel gemak gerealiseerd kunnen worden. De context van ons allen is immers anders.
Daar kunnen we niet anders dan het grootste respect voor te hebben.
Er komt een dag dat we dat, zonder mondmasker en toch niet digitaal, opnieuw tegen elkaar kunnen
zeggen. Daar kijken we, samen met jullie, ontzettend naar uit.
Laat ons hopen dat we op 19 april met z’n allen kunnen opstarten.
We mogen opnieuw een aantal peuters op onze school welkom heten: Odilles, Georges, Bastien,
Freya en Juliana. We zullen goed voor jullie zorgen!
Het wordt een aparte heropstart, want normaal gezien zal onze school er door de afbraakwerken
anders uit zien. Als we het veilig willen houden, en dat staat altijd met stip op nummer 1 bovenaan
ons lijstje, dan moeten we met een gespreide circulatie starten.
Daar hoort voor jullie een keuze bij, zoals jullie onder het punt ‘Bob de Bouwer’ kunnen lezen.
Beste ouders,
er zijn nog zekerheden, zoals de aprilse grillen waar we momenteel mee te maken hebben.
Een andere zekerheid is dat we met onze school op weg zijn, samen met jullie.
We zouden het niet anders willen.
Laat ons een school zijn waar, als de ene wat moe wordt, de andere klaar staat om te dragen.
Dan komen we ver.
Heel ver.

Warme groet
Directeur Alain
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VOOR IEDEREEN
1) Opvang tijdens de paasvakantie
De link tot de vakantieopvang ontving je in een aparte mail.
Je kan nog voor volgende week inschrijven.
Vanuit de mensen die onze opvang op een heel trouwe manier verzorgen, wordt er telkens een
activiteit bedacht.
Wat week twee betreft (van 12 tot 16 april) wordt het volgende voorzien:
•

Maandag 12 april 2021
Wie maakt de mooiste vlinder?

•

Dinsdag 13 april 2021
We tekenen een ei en versieren het met papiersnippers.

•

Woensdag 14 april 2021
Met papier en cupcakepapiertjes knutselen we een leuke bloem.

•

Donderdag 15 april 2021
Met kartonnen bordjes maken we een konijnengezicht. In de namiddag zaaien we waterkers.

•

Vrijdag 16 april 2021
Alweer de laatste dag van hopelijk een leuke vakantie! We maken een mooi boeket
bloemen!

Wie naar de opvang komt, moet zich vooraf inschrijven via dit formulier:
https://forms.gle/8BE1SCfEqWuGM1A69. De link blijft open staan.

2) Bob de Bouwer
•

Waar kies jij voor?
Door de afbraakwerken zijn we genoodzaakt om onze school anders te organiseren.
Hieronder kan je lezen hoe we dat doen, maar één van de gevolgen is dat we de kinderen
langs twee kanten de school doen verlaten. De ene groep trekt richting parking aan de
Damiaanstraat (zoals je hieronder kan lezen, wordt die speelplaats), de andere groep verlaat
de school via de poort aan de Pottelberg.
Onze vraag naar jou toe is: waar sta jij de kinderen op te wachten? We willen vragen om dit
telkens op eenzelfde plaats te doen, zodat het voor de kinderen en de leerkrachten duidelijk
is.
Via deze link kan je jouw keuze aanduiden.
Mogen we vragen om dit tegen vrijdag 16 april te doen?
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•

De organisatie van de school
Op woensdag 24 maart hadden we een digitaal infomoment. Misschien kon je er toen niet bij
zijn? We plaatsten de toelichting op de website van de school.
Concreet organiseren we de dingen als volgt (we plaatsen hieronder twee slides die op het
infomoment aan bod kwamen)

•

De opvang
Vanaf 19 april kan je de opvang vanuit de Damiaanstraat uitsluitend via de turnzaal bereiken.
Dit doe je via de noodtrap.
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3) De schoolraad
Tot vrijdag 19 maart konden alle ouders van de Damiaanschool hun voorkeur uitspreken naar
afvaardiging in onze schoolraad toe. We kregen 185 formulieren binnen (waarvan 180 rechtsgeldig),
wat ontzettend veel is. Dankjewel, dit toont een grote betrokkenheid!
Uiteindelijk kozen jullie ervoor om de twee mandaten aan Liesbet Nolf en Tine Taelman te geven.
Liesbet is de mama van Amélie (K3), Louis (L3) en Thibeau (L5). Ze is al een aantal jaar actief lid van
ons oudercomité. Tine is de mama van Charlotte (K0) en Mathilde (K3). Ook zij is actief binnen ons
oudercomité.
We willen alle ouders die zich kandidaat stelden danken! Als team vinden we een samenwerking met
ouders ontzettend belangrijk. We zijn dan ook van plan om onze schoolraad heel participatief uit te
bouwen.
Vanuit de leerkrachten worden juf Kaat (K3) en juf Leen (L3) afgevaardigd.
Nieuwe mandaten… dat betekent ook dat er mensen ‘verdwijnen’. Vanuit de oudergeleding gaat dit
over Veerle Dierynck (mama van Zoë K1 en Jules L3) , Liederick Cordonni (papa van Lasse L3 en Geike
L4) en Saskia Cappelle (mama van Hélène L5). Als leerkrachten verlaten juf Katrien (K2) en juf Tine
(L1) de groep. Dankjewel aan jullie allen voor de inzet tijdens de voorbije jaren. Ik maakte als
directeur slechts een tweetal vergaderingen met jullie mee, maar ik kon een heel positieve en
constructieve manier van werken vaststellen. We hebben als school geluk om op mensen zoals jullie
te kunnen terugvallen.

KLEUTER
1) Afzetten bij begin schooldag
Samen met de veiligheidscoördinator keken we uit om onze school tijdens de afbraak- en
bouwwerken zo veilig mogelijk te organiseren. Vooral voor wie langs de Damiaanstraat komt staan
we voor een uitdaging. Eén van de gevolgen is immers dat onze parking speelplaats wordt. Die wordt
met werfhekkens afgezet en zal slechts langs één manier te betreden zijn: via het fietspoortje. Onze
kleuters blijven echter spelen op het deel van onze huidige speelplaats dat door de bouwwerken
gespaard blijft. Vanuit de Damiaanstraat zal die echter uitsluitend via onze turnzaal te bereiken zijn.
We beseffen dat dit voor peuters/kleuters nogal een afstand is en voorzien dan ook leerkrachten die
hen via de noodtrap, doorheen de turnzaal, naar de speelplaats zullen begeleiden.
U mag erop rekenen dat uw kind ten allen tijde onder toezicht van een volwassene zal blijven.

2) Overleg schoolteam
Op donderdag 22 april hebben wij ons volgend overleg met het volledige schoolteam.
Dit heeft als gevolg dat de opvang voor de peuters die dag niet apart in de klas van juf Katrien
gebeurt, maar dat ze bij de andere kinderen in de refter aansluiten.

LAGER
1) Rapport
Net voor een vakantie gaan er proeven door. De plotse wijzigingen voor de paasvakantie hebben er
echter voor gezorgd dat we niet alles konden afwerken. We hebben dan ook de knoop doorgehakt
om het rapport tot het eind van de eerste week na het verlof uit te stellen. (tot vrijdag 23 april dus)

5

Voor het zesde leerjaar kwamen we deze week wel samen omtrent de BASO-fiche. Dit is de
bespreking van al onze leerlingen uit het zesde leerjaar in functie van hun stap naar het secundair
onderwijs. Meester Robin zal na de vakantie een digitaal contactmoment vastleggen en zal hiervoor
rechtstreeks met de ouders van het zesde leerjaar communiceren.

2) Overleg schoolteam
Op donderdag 22 april hebben wij ons volgend overleg met het volledige schoolteam.
Dit heeft als gevolg dat er die dag geen studie is.
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