Eeklo, 22 juni 2020
Beste ouders
Het schooljaar loopt stilaan op z’n laatste benen. Het was voor iedereen een bijzonder schooljaar.
We geven u graag omtrent de laatste schoolweek nog wat praktische informatie mee.

Start van de zomervakantie
Het schooljaar eindigt voor de kleuters op dinsdag 30 juni tussen 11.45-12.00 (jongste kleuters) en
12.00-12.15 (oudste kleuters)
In de namiddag is er geen opvang meer voorzien op de school.
Wens je toch gebruik te maken van de opvang, dan gaat deze door in de Zuiderzon.
Let wel op: deze opvang telt al mee als vakantieopvang en is dus betalend! Inschrijven is noodzakelijk!

Wat op 1 september?
Nog voor de leerkrachten in vakantie gaan, bekijken we met het team hoe we starten in september.
Over blijvende corona-maatregelen is er nog geen duidelijkheid. Kunnen we terug voltijds opstarten?
Moeten we bubbels blijven behouden? Welke gevolgen heeft dit voor organisatie van middagverblijf,
warme maaltijden, …
We zullen over heel wat zaken pas duidelijkheid hebben eind augustus en zullen u dan ook via mail,
website en facebookpagina informeren.

Klasverdeling voor volgend schooljaar
We hebben ervoor gekozen dat kleuters die naar de 1ste en de 3de kleuterklas gaan, volgend schooljaar bij
dezelfde juf zullen zitten. (tenzij er aanpassingen zijn in het lerarenteam)
De kinderen hebben (vakanties meegerekend) maar ongeveer een half schooljaar in dezelfde klas en juf
gezeten. Op deze manier kan uw kleuter verder groeien bij hun juf en in hun klas
Mochten we het noodzakelijk vinden om uw kind nieuwe kansen te geven bij een andere leerkracht, dan
gaan we hierover met u in gesprek en lichten we dit toe.
Peuters die naar de 1ste kleuterklas en kleuters die naar de 2de kleuterklas gaan, veranderen van
leeftijdsgroep en komen dus volgend schooljaar wel bij een andere juf terecht.
Ook kleuters die naar het eerste leerjaar gaan veranderen uiteraard van klas en leerkracht.
We proberen wel om groepjes van de klas samen te houden, zodat uw kindje met enkele vriendjes van de
klas kan samenzitten.
Als uw kind bij ons op school blijft, hoeft u niet opnieuw in te schrijven.
Mocht u beslist hebben om uw kind niet meer bij ons te laten schoollopen volgend schooljaar, vernemen
we dat graag. Zo kunnen wij ons goed organiseren.
U kan dit melden aan de klasleerkracht of aan de directie
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Sluitingsperiode van de school
De school sluit op vrijdagnamiddag 3 juli 2020 om 16.00.
We zijn dan enkel nog voor hoogdringende zaken bereikbaar via mail (directie.demeidoorn@coltd.be).
We openen de deuren terug vanaf vrijdag 21 augustus 2020.
We kijken alvast hoopvol uit naar een “normale” start op 1 september.
Om u een fijne vakantie te wensen, is het nog wat te vroeg, maar we hopen alvast dat u tevreden bent
over het voorbije schooljaar, ook al verliep niet alles zoals we het begin september hadden gepland.
Vriendelijke groeten
Leerkrachtenteam De Meidoorn
Catherine Vermeire, directeur.
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Schooljaar 2020-2021 – Kleuterschool
Kennismakingsmoment op vrijdag 28 augustus 2020.
Doorlopend tussen 17.00 en 18.30
De kleuters maken kennis met hun nieuwe leerkracht.

Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen
Dinsdag 1 september 2020

Infomomenten
Infomoment voor nieuwe peuters is steeds gekoppeld met het kennismakingsmoment
Openklasvoormiddag en infomoment voor de ouders van de 2e kleuterklas: maandag 5 oktober 2020
of dinsdag 6 oktober 2021 (brief volgt)
Openklasvoormiddag en infomoment voor de ouders van de 3e kleuterklas: maandag 8 maart 2021
of dinsdag 9 maart 2021 (brief volgt)

Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen
dinsdag 1 september 2020
Lesvrije dagen en vakanties - eerste trimester
Vrijdag 18 september 2020
Vrijdag 16 oktober 2020
Maandag 2 november tot en met vrijdag 6 november 2020
Woensdag 11 november 2020
Maandag 21 december 2020 tot en met vrijdag 1 januari 2021

Pedagogische studiedag
Pedagogische studiedag
Herfstvakantie
Wapenstilstand
Kerstvakantie

Lesvrije dagen en vakanties - tweede trimester
Maandag 15 februari tot en met vrijdag 19 februari 2021
Maandag 5 april tot en met vrijdag 16 april 2021

Krokusvakantie
Paasvakantie

Lesvrije dagen en vakanties - derde trimester
Vrijdag 30 april 2021
Woensdag 12 mei 2021
Donderdag 13 mei – vrijdag 14 mei 2021
Maandag 24 mei 2021
Dinsdag 25 mei 2021

Facultatieve verlofdag
Pedagogische studiedag
Hemelvaartweekend
Pinkstermaandag
Facultatieve verlofdag

De zomervakantie 2020 - 2021
start op donderdag 1 juli 2021 en eindigt op dinsdag 31 augustus 2021.

