Heistlaan 26A - 8301 Knokke-Heist

Maandag, 29 juni 2020
Beste ouders,
Het schooljaar is ten einde. Eerst en vooral wil ik jullie bedanken voor het
vertrouwen dat jullie in de school stellen.
Het werd een schooljaar om nooit te vergeten. Corona verplichtte ons om
over te schakelen op afstandsleren maar ook de heropstart werd een
hele uitdaging. Het team gaf het beste van zichzelf zodat de kinderen zo
weinig mogelijk achterstand zouden oplopen en het contact behouden
bleef.
Dank aan alle ouders die onze enquête rond het afstandsleren invulden.
Jullie vonden de mate en de manier van communicatie met de
leerkrachten goed. De opdrachten vonden jullie duidelijk tot heel
duidelijk. De meeste ouders vonden het aantal taken goed. De meeste
platformen die gebruikt werden waren Bingel en Classdojo gevolgd door
Kweetet en Zoom.
Dit schooljaar zwaaien we 3 leerlingen uit die de overstap maken naar
het secundair onderwijs. Zij beginnen straks aan een nieuw verhaal. We
blijven hen uiteraard met veel belangstelling volgen in hun verdere
loopbaan. Ze weten ook dat ze steeds welkom zijn op onze school ! We
wensen hen het allerbeste toe in hun nieuwe school.
Aan de leerlingen die volgend schooljaar ook op de Vuurtoren les volgen,
willen we graag een aantal praktische zaken meedelen. Deze informatie
vindt u ook terug in het schoolreglement en de infofolder die u begin
september zal ontvangen. Maar nu reeds krijgt u een overzicht van de
belangrijkste veranderingen.
Bijgaand vindt u ook de vrije en facultatieve dagen voor het nieuwe
schooljaar. U kan deze reeds aanstippen op uw kalender.
Noteer in elk geval dat op donderdag 27 augustus 2020 de
welkomnamiddag doorgaat.
Half augustus krijgt u hiervoor nog een uitnodiging met de juiste uren.
We wensen iedereen een welverdiende en hopelijk een zonnige
vakantie! De organisatie ervan zal afhangen van de Coronamaatregelen.
Team De Vuurtoren

Praktische schikkingen en wijzigingen schoolreglement en pedagogisch
project schooljaar 2020-2021

1. Personeel
Op 1 september 2020 gaan juf Lisa Popelier en meester Rudy Raes weer
aan de slag. Beiden zijn momenteel nog in ziekteverlof. Juf Lisa komt
voltijds terug en meester Rudy halftijds.
We nemen afscheid van juf Michelle Gysenbergs die als stagiair het ganse
schooljaar de bovenbouw kwam ondersteunen. Juf Michelle start in
september in het lerarenplatform van onze scholengemeenschap. De
leerkrachten uit het lerarenplatform vervangen afwezige leerkrachten of
zorgen voor extra ondersteuning. We wensen juf Michelle veel succes toe!
Volgend schooljaar verwelkomen we terug juffrouw Tamara Noë.
Zij is voor ons geen onbekende want ze was vorig schooljaar reeds bij ons
werkzaam in de middenbouw. Volgend schooljaar doet ze de overstap
naar de onderbouw. Ook juf Tine De Coninck mag bij ons blijven. Ze krijgt
een deeltijdse opdracht, dit ook in de onderbouw.
2. Klassen
Goed nieuws! Onze school groeit! We starten dan ook met 4 klassen.
Onderbouw : juf Tamara Noe en juf Tine De Coninck
Middenbouw : juf Lisa Popelier
Bovenbouw : juf Lisa Pyckavet
Schoolverlaters : juf Kelly Vanaudenaerde
Ondersteuning in alle klassen : meester Rudy
Gymleerkracht : juf Stefanie Colpaert
3. WELKOMNAMIDDAG: donderdag 27 augustus 2020
Kennisgeving van de klasindeling + kennismaking met klastitularis
Op het einde van de vakantie krijgt u per brief een uitnodiging.
4. Zwemmen 2020-2021
Ook volgend schooljaar zwemmen we op vrijdagvoormiddag in het
mooie zwembad Sportoase Duinenwater in Knokke-Heist. Dit doen we
tweewekelijks vanaf de herfstvakantie.
De nieuwe leerlingen genieten van gratis zwemmen, op voorwaarde dat
ze nog geen gratis zwemmen genoten hebben in hun vorige school.
De zwemprijs/beurt bedraagt €4. We danken ook de ouderraad voor hun
financiële steun.

