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In dit nummer:

Weet je nog toen we het jammere nieuws
aan jullie moesten vertellen dat we ons
schoolfeest moesten aflassen? Dit was
nog maar het begin, want wie had ooit
kunnen denken dat we met z’n allen ZO
LANG in ons kot gingen moeten blijven!
In het begin hoorden we jullie nog zeggen: ‘Joepie, geen school’. Maar alle juffen benadrukten zeer duidelijk dat het
geen vakantie was. Jullie kregen taakjes
mee die we dan na de vakantie wel terug
onder
handen
zouden
nemen.
Op de schoolwebsite werd een luikje
‘#blijfinuwkot’ aangemaakt om jullie zoveel mogelijk hulpmiddelen en activiteiten aan te bieden.
We wensen jullie een
prettige vakantie.
ouders

Na de komst van de paashaas kregen we
het nieuws dat de lockdown nog steeds
verder liep en de scholen dicht bleven.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7 juni: Miral
9 juni: Sadic
23 juni: juf Withney
24 juni: Yllona
1 juli: Noor + Fady
2 juli: Nina
4 juli: Olivia
6 juli: Daria
19 juli: Amelie
20 juli: Kaylan + Rune
30 juli: Fleur
2 aug: Punam
12 aug: Kacper
27 aug: Eszter

Blijf op de hoogte via
onze facebookpagina .

Alle juffen ging terug aan de slag om
nieuwe werkbundels te maken. Onze
grootste bekommernis was hoe we jullie
konden bereiken. Hoe gaan we de uitleg
kunnen geven? Hoe gaan we weten hoe
het met iedereen van de klas gaat? …
We stuurden jullie een mail om ClassDojo
te installeren. Het is super leuk om jullie
porfolio te zien groeien (van de een al
meer dan van de ander). Het lijkt ons
zelfs een middel om in de toekomst mee
verder te werken. Daarnaast werd ons
klaslokaal een digitaal moment via ZOOM
of JITSI.

Het klonk in het begin allemaal zo leuk,
maar…… ‘blijf in je kot’-verhaal begon
toch wel door te wegen: We konden niemand gaan bezoeken, we mochten niet
met z’n allen naar de winkel, mama’s en
papa’s moesten van thuis uit werken, … en
laat ons eerlijk zijn: we misten iedereen
op school!
Door de het vele contact en het videobellen lukte het ons wel om wat te werken
voor school. Maar dit verliep niet bij iedereen even vlot! Mama en papa deden
hun best, maar dat is toch niet hetzelfde
als de uitleg van de juf krijgen.
De juffen kunnen het toch wel beter uitleggen! En thuis kan ik mij
moeilijk concentreren.
Ianka

Tijdens de tweede persconferentie kregen we eindelijk groen licht voor het onderwijs: 15 of 18 mei. Maar dat was nu
nóg 2 weken. We werden op school uitgenodigd om onze nieuwe werkbundels te
komen afhalen. De vorige bundeltjes
moesten we terug indienen. Sommige kinderen kregen een wack-up-call om dringend aan het schoolwerk te beginnen.
Want opnieuw zeiden we dat het geen
vakantie was! Maar de meeste kinderen
deden écht wel hun best.
In onze nieuwe bundel zat ook een opdracht om onze moederdagscadeau helemaal alleen in elkaar te knutselen. Het
was een hele uitdaging :)

De voorbereiding voor de opstart in de school
Alle scholen kregen een
hele bundel van de overheid met alle maatregelen die we moeten toepassen bij de heropstart. We gingen met
z’n allen aan het werk:
de speelplaats in zones
verdelen, stickers plakken op de grond, pijlen
voorzien voor eenrichtingsverkeer, afstand
bewaren op de trap,
’stippen’ op de grond
voor de ouders, …
Ook werden in alle klassen de handdoeken vervangen door papieren
doekjes zodat deze onmiddellijk kunnen weggegooid worden. En elke
klas kreeg ontsmetting
om elke dag de klas te
reinigen.

Het terugzien!
Eindelijk was het dan zover!
We mochten terug naar school.
Jammer genoeg wel niet allemaal tegelijk. De klassen werden in bubbels verdeeld.
Het was alvast heel speciaal
om iedereen met een mondmasker te zien.
Maar wat was iedereen blij om
de klasgenootjes na zo’n lange
tijd terug te zien!
Ik was super blij om mijn
vrienden van de klas eindelijk terug te zien!.

We deelden alvast heel wat
ervaringen uit van hoe iedereen deze lockdown had beleefd.
De juffen vertelden ons dat
we nu heel veel les buiten
zullen krijgen en ook zoveel
mogelijk buiten zullen eten.
Ik vind het super leuk dat
we met het mooie weer
buiten kunnen eten.
Simon

Kenzo

We krijgen heel veel les en
opdrachten buiten van onze
juf! Ook in de turnles gaan
we veel gaan wandelen.
Iyed
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Jeugdboekenmaand
Proficiat aan Anwar!
Hij won de tekenwedstrijd van de jeugdboekenweek 2020.
Er werden van zijn
tekening bladwijzers
gemaakt die jullie kunnen terugvinden in de
bibliotheek van Knokke
en Heist.

Schoolverlaters

Het einde van het
schooljaar verliep
anders dan andere
jaren. Vooral voor
de schoolverlaters
is het jammer dat
het niet kan gevierd
worden met hun
ouders op school.

We wensen hen
héél veel succes
in het middelbaar!
Komen jullie volgend jaar nog
eens een bezoekje brengen aan
onze school?

