Nieuwsbrief voor OUDERS
Einde schooljaar – juni 2022
Beste ouders,
Het schooljaar loopt bijna ten einde. Voor we de vakantie in gaan willen we u via deze nieuwsbrief informeren
over de laatste schooldag én uiteraard ook over het nieuwe schooljaar.
Het voorbije schooljaar hebben we elkaar eindelijk terug wat beter leren kennen. Met live oudercontacten, een
welkom terug avond én een spetterend schoolfeest konden we eindelijk weer op een normale manier met elkaar
omgaan. Dank voor jullie enthousiasme! Ook volgend schooljaar willen we graag weer nauw met u samenwerken
om uw kind een fijne, boeiende én leerrijke schooltijd te bezorgen.
De directie én de leerkrachten van De Windroos wensen u een fijne vakantie toe!

Laatste schooldag:
donderdag 30 juni
EINDE SCHOOLDAG om 12u15
------------------------------------Opvang door INFANO tot 18u00

Aan alle (zorg)leerkrachten,
zorgcoordinatoren, onze
onthaalmedewerkers en
kinderverzorgsters. Zij stonden dag in
dag uit paraat voor de kinderen en
ouders van onze school!

Deze zomer – renovatiewerken in De Windroos…
Ook in juli en augustus zal er heel wat beweging zijn in onze gebouwen.
Op vrijdag 1 juli slaan alle leerkrachten de handen in elkaar om maar liefst
7 klaslokalen en de refter volledig leeg te halen.
Daarna start een firma met werken in volgende lokalen:
-

Klaslokalen 1LA-1LB – 2LA – 2LB krijgen een nieuwe vloer.
In enkele gangen van het gebouw van de lagere school wordt er geverfd.
Er worden in deze gangen ook splinternieuwe kapstokken voorzien.
In het lokaal van instapklas B worden de vloer en het plafond vernieuwd.
De huidige refter wordt momenteel omgebouwd en ingericht tot een mooie klasruimte.

Schooljaar 2022-2023: NIEUWE SCHOOLUREN !
Vanaf 1 september 2022 worden de begin- en einduren van onze school
lichtjes gewijzigd.
BEGIN SCHOOLDAG: 08u35 (vanaf 08u30 mogen kinderen naar de klas)
EINDE SCHOOLDAG: 15u15 (12u15 op woensdag)
Waarom deze wijziging? Leerkrachten moeten naast het lesgeven ook toezichten doen op de speelplaats.
In veel scholen doen externe toezichters dat, maar die zijn moeilijk te vinden.
De wetgeving heeft een maximaal aantal uren bepaald dat leerkrachten op school mogen presteren.
In de huidige regeling gaan we over dat maximum aantal uren.
Daarom werd besloten om de schooldag op het einde met 10 minuten in te korten.
Naast lesgeven en toezicht (speelplaats en refter) hebben leerkrachten thuis namelijk ook veel ander werk
zoals lessen en activiteiten voorbereiden, klasadministratie, oudergesprekken, vergaderingen,
verbeterwerk, toetsen maken en verbeteren, rapporten schrijven, … We willen dus zorgen dat zij ook daar
voldoende tijd voor kunnen vrijmaken.
! Net zoals vorige schooljaren garanderen we dat er 6 lestijden per dag (op woe 4 lestijden) zal worden les
gegeven. We proberen vooral tijd te winnen tussen de lessen. Bv bij verplaatsingen voor en na de speeltijd.

Schooljaar 2022-2023: ook belangrijk om weten…


In bijlage vindt u de schoolkalender voor het schooljaar 2022-2023. Daarin vindt u nuttige
data zoals pedagogische studiedagen en facultatieve vrije dagen terug. We publiceren deze
kalender ook nog op de website.

 LIGO zal volgend schooljaar in onze school de lessen ‘Mijn kind, de school en ik’ geven.
Deze lessen zullen doorgaan op donderdagvoormiddag. Meer info vindt u op de affiche,
flyer en via de website.


Naast renovatiewerken staat ook een verhuis op de planning. De refter wordt volledig omgebouwd tot
een klaslokaal waar ruimte is voor heel wat leuke speel- en leerhoeken. Voortaan zal de derde
kleuterklas dus niet langer in onze kelderklassen maar wel in de lokalen erboven een plekje krijgen.

 Deze zomer toveren we de kelderklassen om tot gezellige reftertjes, waar ook INFANO voortaan
ochtend- en avondopvang zal organiseren. Voor de opvang gaat u dus voortaan hetzelfde gebouw
binnen, maar neemt u de trap naar beneden…
 Volgend schooljaar willen we meer inzetten op digitale communicatie. Het is dus erg
belangrijk dat u op de inlichtingenfiche begin september de correcte e-mailadressen
noteert.
We zien jullie heel graag terug op 1 september en kijken uit naar de infoavond op 9 september, waar
in de namiddag ook een openklasdag zal worden georganiseerd. Meer info krijgt u nog begin schooljaar

