Lievegem-Beke, vrijdag 21 augustus 2020

Organisatie schooljaar 2020 - 2021
Beste ouders
De vakantie is al een heel eind gevorderd, een beetje informatie i.v.m. de start van het nieuwe
schooljaar is dan ook op zijn plaats. We starten dan ook met het goede nieuws dat alle leerlingen op
dinsdag 1 september naar school mogen. Wat zijn we met zijn allen opgelucht!
Coronanieuws
Hiernaast zien jullie de 4 scenario’s die ons eind juni door de overheid
werden voorgelegd. Ondertussen werd beslist om het volledige
onderwijs te laten starten in pandemieniveau geel met grote
waakzaamheid.
Dit betekent dat alle kinderen van de basisschool voltijds naar school
komen maar dat we voorzorgsmaatregelen blijven respecteren:
- Goede handhygiëne: er zijn deze week bijkomende blijvende
wastafels geïnstalleerd met kniebediening. We voorzien
ontsmettende producten bij de ingang van het
schoolgebouw.
- Mondmaskerplicht tussen volwassenen en volwassenen,
volwassenen en kinderen lager als de veilige afstand niet kan
gegarandeerd worden.
Klasverdeling en opdrachten leerkrachten
LEERKRACHTEN KLEUTERSCHOOL
Stipjesklas
Peuterklas / Eerste kleuterklas
Ulrica Danneels (4/5)
Ina Bijn
Dummiesklas
Tweede kleuterklas Evelien Cornelis
Derde kleuterklas
Petra De Brouwer
Ambulante leerkrachten kleuter
Ann François - Fien Van Damme - Lien D’Hont
Zorgcoördinator kleuterschool
Mieke De Dobbelaere
Bewegingsopvoeding voor kleuters
Ina Bijn
Kinderverzorgster
Nadine Martens
LEERKRACHTEN LAGERE SCHOOL
1ste leerjaar
Kaat Mouton
de
2 leerjaar
Ellen Van Huffel (4/5)
3de leerjaar A
Axelle Dusselier

3de leerjaar B
4de leerjaar
5de leerjaar
6de leerjaar

Eline De Backere ( 4/5)
Nele Moenaert
Tini Onderbeke
Kristof De Kerpel (4/5)
+ Elise De Clercq ( ondersteuning 6L )

Ambulante leerkrachten lager
Ann François
Fien Van Damme
Charlotte Martens ( Lerarenplatform )
Zorgcoördinator
Mieke De Dobbelaere
Gymleerkrachten
Charlotte Kerckhof
Morgane De Ruyck ( outdoor – beweging 1ste graad )
En verder:
- Juf Ann François en Juf Fien Van Damme ondersteunen 2de en 3de kleuterklas, 1ste en 2de
leerjaar.
- Juf Mieke doet samen met Juf Ann de vervanging van Juf Ellen op donderdag.
- Juf Elise De Clercq komt het grote 6de leerjaar van meester Kristof ondersteunen ( 8 lesuur +
5 uur vervanging ).
- Juf Jellina Claeys komt de vervanging van Juf Eline doen op woensdag.
- Juf Charlotte Kerckhof neemt de meeste turnlessen van het lager voor haar rekening.
- Juf Ina neemt het kleuterturnen op haar.
- Juf Lien D’hont komt de kleuterschool ondersteunen voor bewegings- en
outdooractiviteiten.
- Juf Morgane De Ruyck komt 1 dag naar Beke om extra zorg te bieden en bewegings – en
outdooractiviteiten voor 1ste en 2de leerjaar te organiseren.
- Vanuit het lerarenplatform krijgt Juf Charlotte Martens Beke toegewezen als ankerschool,
we delen haar met Martinus Zomergem. Zij wordt flexibel ingezet voor teamteaching als er
geen leerkachten moeten vervangen worden wegens ziekte.
- Meester Danny Lataire komt nog steeds op donderdag om de mediakundige ontwikkeling te
ondersteunen.

Opendeurmoment augustus – start op 1 september

Jammer genoeg kunnen we:
- ons jaarlijks opendeurmoment in augustus
- het gezond ontbijt op 1 september
voor ALLE kinderen én hun ouders NIET laten doorgaan aangezien we de verplichte
voorzorgsmaatregelen met de nodige afstandsregels niet kunnen garanderen bij zo’n toestroom aan
ouders én kinderen. Onze oprechte excuses daarvoor!!

ALLE kinderen worden op dinsdag 1 september op de speelplaats verwacht tegen 8.30 uur ( hek
open vanaf 8.15 uur ), jammer genoeg zonder de ouders dus. Jullie krijgen eind volgende week nog
een organisatiemail rond brengen en ophalen van kinderen.
Wat doen we wel?

Op donderdag 27 augustus tussen 17.15 uur en 18.15 uur worden alle nieuwe leerlingen van onze
school met hun ouders verwacht op een opendeurmoment. Zij krijgen daarvoor binnenkort een
afspraakuur op mail toegestuurd!

Op de eerste schooldag – dinsdag 1 september – komen de kinderen van het eerste leerjaar én
hun ouders naar school tegen 9 uur ( niet vroeger a.u.b ). Als de andere kinderen reeds allemaal
veilig naar hun klasje zijn, gaat een plechtig afscheid van de 3de kleuterklas door op de
speelplaats! De ouders stellen zich - met mondmasker aan - verspreid op de speelplaats op voor
de officële overdracht naar het eerste leerjaar. Toch een scharniermoment dat we niet zomaar
willen laten voorbij gaan!

De klassieke infoavonden per klas van begin september zullen onder een andere vorm doorgaan,
daarover vertellen we jullie meer in de organisatiemail van eind volgende week.

Warme maaltijden

We kregen groen licht om warme maaltijden aan te bieden en dat gaan we met plezier doen!
Wie op de eerste twee middagen – di 1 september en do 3 september - warm wenst te blijven eten,
dient wel te verwittigen op het mailadres secretariaat@schoolbeke.be met vermelding van de
naam en de klas van uw kind en dit ten laatste tot vrijdagmiddag 28 augustus!
Naschoolse activiteiten
Info i.v.m. naschoolse activiteiten mag je verwachten in de volgende nieuwsbrief.

Verder wens ik iedereen nog enkele prettige vakantiedagen en verwacht ik jullie dinsdagochtend 1
september.
Indien er vragen of bemerkingen zijn: ik ben iedere dag op school tot rond 16.30 uur, behalve op
woensdagnamiddag. Een afspraak maken kan ook.
Met vriendelijke groet
Gonda lootens
Directeur

