Gent, donderdag 25 juni 2020
Beste ouders,
Lieve kinderen,
De laatste week van dit vreemde schooljaar is begonnen.
We hopen dat de opgelopen leerachterstand door corona, enigszins beperkt is gebleven. En we
hopen vooral dat onze kinderen met een goed gevoel de vakantie kunnen ingaan. Aan de vele
lachende gezichtjes op de speelplaats te zien, is dat laatste alvast gelukt: dankzij uw en onze
inspanningen.
Bedankt aan iedereen die een steentje heeft bijgedragen!

Op 16 maart moesten we plots de school sluiten.
Heel wat kledij, zwem- en turngerei bleven achter.
Kijk tijdens de oudercontacten (dinsdag 30 juni)
goed of er iets van uw kind tussen de ‘verloren
voorwerpen’ zit.
Al wat deze zomervakantie achterblijft, schenken
we aan de kringwinkel

In deze brief blikken we voorzichtig vooruit naar het komende schooljaar.
Betreffende corona-maatregelen:
Op 1 september wordt er (voorlopig) gestart met ‘code geel’ = laag risico.
Dit betekent dat alle kinderen naar school kunnen en dat
(meerdaagse) uitstappen kunnen doorgaan.
Externen mogen onze school betreden (bvb. ouders, CLBmedewerkers,…).
Volwassen zijn mogelijke verspreiders: daarom houden wij, leerkrachten en ouders, nog steeds de
social distance- en de hygiënische maatregelen in acht. Houd eind augustus zeker uw mailbox,
onze facebookpagina en de schoolwebsite in het oog zodat u op de hoogte bent van eventuele
extra veiligheidsmaatregelen.

1. SCHOOLORGANISATIE

- CO-TEACHING IN DE KLEUTERKLAS
In de kleuterklassen doen we aan ‘co-teachen’ (= voltijds, met 2 of meer leerkrachten een groep
leerlingen begeleiden).
Zo kunnen we onze kleuters beter begeleiden en bieden we hen meer interactie-, oefen- en
spreekkansen.

-

ONDERWIJS OP MAAT VAN ELK KIND
de speelleerklas
2de – 4de lj: Maatgroepen (75’ per dag)
5de-6de lj: de brugklas (75’ per dag)

In de lagere school krijgen kinderen onderwijs op hun maat en blijven ze met leeftijdsgenoten
in de groep zitten. Het ene kind heeft extra uitleg nodig terwijl een ander net uitgedaagd moet
worden.

de speelleerklas
In de speelleerklas krijgen kinderen in een kleine groep de basisleerstof van het 1ste leerjaar
aangeboden, via een speelse en actieve aanpak.

2de lj – 4de lj: maatgroepen (75 minuten per dag)
Per leerjaar hebben we twee (nest)klassen (2A, 2B/ 3A, 3B/ 4A, 4B).
Gedurende 75 minuten per dag (= tijdens de wiskundelessen en spellingslessen) worden deze 2
klassen verdeeld over 3 ‘maatgroepen’. Deze maatgroepen zullen dezelfde doelen nastreven.
De begeleiding, de aard van de oefeningen en het aantal oefeningen zullen echter verschillen.
Kinderen die het nog moeilijk hebben met de leerstof zullen in een kleine groep van maximum 10
kinderen les krijgen. Zij zullen meer geleid werken, met ondersteuning van materiaal, met
veelvuldige verwoording, …
Kinderen die sterk zijn in wiskunde/spelling zullen sneller zelfstandig aan de slag gaan, de
verdiepingsoefeningen maken,…
Deze maatklassen worden georganiseerd in het tweede, derde en vierde leerjaar.

5de-6de lj: de brugklas (75 minuten per dag)
Voor de leerlingen van de derde graad organiseren we 75 minuten per dag een brugklas. Daar
wordt de leerstof die nodig is om te kunnen starten in de B-stroom (het middelbare
beroepsonderwijs) aangebracht, zodat deze kinderen sterk kunnen starten in het middelbaar. Juf
Doreen is de juf van deze brugklas.
De overige tijd sluiten deze leerlingen aan bij hun gewone (nest)klassen: 5A,5B, 6A, 6B.

De klasverdeling van het lager blijft behouden.
De A-klas gaat naar de B-klas.

2. DE JUFFEN EN MEESTERS

Team P/K1: jungleclub: juf Lieselot, juf Isabeau + juf Lindsay teamleerkracht
Team K2: olifantenklas: juf Elfi, juf Marleen
+ juf Nele teamleerkracht
Team K3: rupsenklas: juf Els, juf Mieke
+ juf Nele teamleerkracht
Team 1ste lj: juf Leen (1A), meester Lukas (1B) en juffen Nele/Lindsay (speelleerklas)
Team 2de lj: juf Lisa (2A), juf Nina (2B) en juf Dominiek (teamleerkracht)
Team 3de lj: juf Barbara (3A), juf Inge (3B) en juf Dominiek (teamleerkracht)

Team 4de lj: meester Sander (4A), juf Chloé (4B) en juf Doreen (teamleerkracht)
Team 5de lj: meester Axel (5A), juf Eline (5B) en juf Lies (teamleerkracht)
Team 6de lj: meester Tim (6A), meester Aäron (6B) en juf Lies (teamleerkracht)
Brugklas: juf Doreen

3. ANDERE JUFFEN EN MEESTERS
Meester Johannes en juf Tine geven turnen en zwemmen.
Juf Hilde neemt onze anderstalige nieuwkomers onder haar hoede in de kameleonklas.
Meester Dominique is onze preventie-adviseur.
Juf Latifa is onze coördinator buitenschools toezicht.
Juf Karen is onze brugfiguur.
Juf Aline bemant ons schoolsecretariaat.
Juf Els Velghe is onze zorgcoördinator.
.
4. CURIEUZENEUZEDAG: donderdag 27/8 om 16u00.

We nodigen jullie graag uit om reeds vroeger
te komen kennismaken met de nieuwe
juf/meester en eventuele nieuwe
klasvriendjes.
Kom naar onze curieuzeneuzedag op
donderdag 27 augustus om 16u00.
We bekijken hoe we dit alles veilig binnen de heersende corona-maatregelen kunnen organiseren
en houden jullie op de hoogte via mail en website.

5. VEEL SUCCES EN BEDANKT!

Enkele collega’s verlaten onze school. We
danken hen voor hun grote inzet en hun
deskundigheid, hun enthousiasme, hun zorg
voor de kinderen, de fijne samenwerking, …
Veel succes met jullie nieuwe uitdagingen
meester Sami, juf Jasmien, juf Fien en
meester Bart!

6. BELANGRIJKE DATA
Hieronder vindt u nog enkele belangrijke data.
In naam van het hele schoolteam wens ik alle ouders en kinderen een schitterende vakantie toe.
Onze deur staat altijd open, voor vragen en bezorgdheden:
Het schoolteam van Sint-Lievenscollege
Mieke Van Belle – Directeur
09 225 05 93 of directie@slckeizerkarel.be

KALENDER 2020-2021
Openluchtklassen
Polderklas/sportklas in Woumen (3de en 4de lj): maandag 14 september t.e.m. vrijdag 18
september 2020
Samen sterk op tweedaagse in Bokrijk: (6de lj) – NIEUW: woensdag 16 september t.e.m.
donderdag 17 september 2020
Boerderijklas in Gijzenzele (2de lj): maandag 29 september t.e.m. woensdag 30 september
2020
Feesten en schoolactiviteiten:
Strapdag aan de Reep: vrijdag 18 september 2020
Schoolfotograaf: 24 september 2020
Sportfeest: zondag 4 oktober 2020 (voormiddag, aansluitend potluck)
Atelierdag: woensdag 14 oktober 2020 (ouders gezocht om een atelier te (bege)leiden)
Grootouderfeest (kleuters): woensdag 18 november 2020
Sintfeest: vrijdag 4 december 2020 (Namiddag: alle ouders welkom!)
Wintermarkt: vrijdag 11 december 2020
Atelierdag: woensdag 10 maart 2021 (ouders gezocht om een atelier te (bege)leiden)
Kinderfuif/100dagenfuif: vrijdag 19 maart 2021
Schoolfeest: zondag 30 mei 2021
SLC’s got Talent: maandag 31 mei – vrijdag 4 juni 2021
Proclamatie (6de lj): dinsdag 29 juni, 19u00

Oudercontacten:
Donderdag 29 oktober 2020 (+verkoop klasfoto’s)
Donderdag 11 februari 2021
Donderdag 3 juni 2021
Rapporten en proefwerkenperiode derde graad:
Herfstrapport: donderdag 29 oktober 2020
Kerstrapport: donderdag 17 december 2020
Proefwerkenperiode (5de-6de lj): 25 januari – 5 februari 2021
Krokusrapport: donderdag 11 februari 2021
Paasrapport: donderdag 1 april 2021
Proefwerkenperiode (5de-6de lj): 14 juni – 25 juni 2021
Zomerrapport: woensdag 30 juni 2021
De school is gesloten op:
Pedagogische studiedag : vrijdag 2 oktober 2020
Herfstvakantie: maandag 2 november - vrijdag 6 november 2020
Wapenstilstand: woensdag 11 november 2020
Pedagogische studiedag: dinsdag 24 november 2020
Kerstvakantie: maandag 21 december - vrijdag 1 januari 2021
Pedagogische studiedag: donderdag 14 januari 2021
Krokusvakantie: maandag 15 februari - vrijdag 19 februari 2021
Pedagogische studiedag : woensdag 17 maart 2021
Paasvakantie: maandag 5 april t.e.m. vrijdag 16 april 2021
Hemelvaartweekend: donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei 2021
Pinkstermaandag: maandag 24 mei 2021
Facultatieve vrije dag: dinsdag 25 mei 2021
Facultatieve vrije dag: maandag 7 juni 2021

