
INFO JUNI
2021

Beste ouder

We gaan straks de laatste maand van dit schooljaar in. Het werd alweer een bizar jaar.
Ook bij ons werd het overduidelijk dat COVID-19 een te duchten tegenstander is.

Er werden draaiboeken met heel wat preventieve maatregelen opgesteld om Corona
buiten de school te houden. Het werd weer een geknutsel met linten en nadars, plannen
en herplannen van speelpauzes en speelplaatsen, schikkingen maken en aanpassen
voor eetzaal, leraarskamer en andere lokalen ...

Niettegenstaande al deze maatregelen, sloop het virus op een dag toch onze muren
binnen en moesten we een hele klas naar huis sturen. Een aantal van onze kinderen
werd ook buiten de school besmet. Voor hen werd vanuit de klas afstandsonderwijs
voorzien.

De coronacrisis zorgde er ook voor dat onze school niet echt was wat ze anders is. Het
menselijk contact (tussen leerlingen, leerkrachten, directie en ouders) werd erdoor
aangetast.
● Heel wat klasoverschrijdende activiteiten (bv. spoormoment, carnaval,

bezinningsmomenten, Sinterklaas ...) gingen niet of op een andere (digitale) manier
door.

● Leerlingen moesten in klas op dezelfde plaats blijven zitten (bv. geen groepswerk).
● De leraarskamer werd gesloten.
● Geen enkele vergadering mocht fysisch doorgaan.
● …

Laat ons hopen dat 2021-2022 een coronavrij schooljaar wordt. Dat is echter helemaal
nog geen zekerheid.  Wat we wel zeker zijn, is dat volgend schooljaar een bouw-jaar
wordt.

Verder in deze nieuwsbrief lees je over dit bouwproject, info over volgend schooljaar en
een gedetailleerde kalender van de laatste schoolmaand.

Met vriendelijke groeten,
directeur Stefaan

BELANGRIJK BERICHT!

De laatste schooldag voor de leerlingen is niet woensdag 30 juni,
maar wel dinsdag 29 juni, om 15u.55. De laatste halve dag van
een schooljaar wordt steeds voorzien voor vergaderingen of
teambuilding van het team (zonder kinderen dus).



KLASSEN en leerkrachten voor schooljaar 2021-2022

De klassen zullen er volgend schooljaar ongeveer uitzien zoals dit schooljaar. De twee
geboortejaren waar we dubbele klassen van zullen hebben, worden het tweede en derde
leerjaar. In de kleuterafdeling gaan we voor een aparte peuterklas. Daar de peuterklas
steeds start met een beperkt aantal kinderen, zullen de ju�en van deze klas en van de
eerste kleuterklas heel nauw samenwerken (co-teachen). Daarvoor worden de twee
klassen met elkaar verbonden door een dubbele deur.

De indeling:
● kleuterafdeling

○ peuterklas: juf Lore Borms (rode klas)
○ 1ste kleuterklas : juf Elien Scheerens (groene klas)
○ 2de kleuterklas: juf Elke De Doncker (gele klas)
○ 3de kleuterklas: juf Myriam Vervenne  (bolletjesklas) en juf Lisa Marreel

(vrijdag)
○ zorg kleuters: juf Carine Vanhoutte en juf Lisa Marreel
○ beweging kleuters: juf Lisa Marreel
○ kinderverzorgster: juf Mieke Vercruysse

● lagere afdeling
○ 1ste leerjaar: juf Elke Vermeersch en juf Inge Vanoverschelde (dinsdag)
○ 2de leerjaar:

■ L2A: juf Nadine Bouvry en juf Inge Vanoverschelde (vrijdag)
■ L2B: juf Lien Christiaens

○ 3de leerjaar:
■ L3A:

● tot eind oktober: juf Rita Verstraete en juf Eline Martens
(dinsdagnamiddag en woensdag)

● vanaf 1 november: juf Eline Martens (voltijds)
■ L3B: juf Delphine Delaere

○ 4de leerjaar: juf Shelly Balcaen
○ 5de leerjaar: meester Thomas Devolder
○ 6de leerjaar: juf Lies Vandendriessche en juf Lieselot Vandermeersch

(vrijdag)
○ zorg lager: juf Lieselot Vandermeersch
○ beweging lager: juf Lien Duthoit

● zorgcoördinatie: juf Liesbeth Van Daele

BEDANKT,  juf Nele!

De aandachtige lezer heeft misschien wel opgemerkt dat de
naam van juf Nele Vaneeckhoutte niet vermeld is bij de
klasindeling voor volgend schooljaar.  Wegens aanhoudende
rugproblemen heeft juf Nele beslist om op te zoek te gaan
naar een minder rug-belastende job, buiten het onderwijs.
Juf Nele Vaneeckhoutte was een sterke kracht in ons
kleuterteam, die we ongetwijfeld zullen missen. Bedankt,
Nele, voor alles wat je voor het Spoor hebt gedaan. We
wensen je alle succes in je zoektocht naar een nieuwe job!



SCHOOLVRIJE DAGEN voor de leerlingen in 2021-2022

● vrije dagen
○ vrijdag 12 november 2021
○ maandag 2 mei 2022

● pedagogische studiedagen
○ vrijdag 1 oktober 2021
○ woensdag 9 februari 2022

HUISBEZOEKEN

Elk jaar krijgen ouders de kans om de leerkracht voor het nieuwe schooljaar thuis uit te
nodigen. Hoe dat dit jaar kan verlopen, is op vandaag nog niet duidelijk. De afspraken
van de overheid worden binnenkort besproken binnen de scholengemeenschap.

BOUWPROJECT

Dit zou vanaf september 2022 het vooraanzicht
van de school (Stationstraat) moeten worden …

Sedert november 2010 is het aantal leerlingen op
onze school alleen maar gegroeid. We hadden
toen 137 leerlingen en tellen er nu 241. Het Spoor
barst eigenlijk uit haar voegen en een uitbreiding
is dus echt wel aan de orde.

Volgens de laatste plannen van de firma
Alheembouw zal het huis met huisnummer 24
(bureel en secretariaat) gesloopt worden vanaf 14
juni. Aansluitend gaan de bouwwerken van start,
die 14 maanden zouden duren. Hierbij wordt geen
rekening gehouden met onvoorspelbaar bouw-
verlet.

Het nieuwe gedeelte (dat tegen het huidige schoolgebouw gebouwd wordt) voorziet
een polyvalente ruimte, zeven extra klassen, een technische ruimte, het secretariaat en
het bureel.

We kijken ernaar uit!

INGANG SCHOOL tijdens de bouwwerken

Vanaf maandag 14 juni wordt de toegang tot de school vanaf de Stationstraat
afgesloten uit veiligheidsoverwegingen. Vanaf die dag komen leerlingen, leerkrachten,
ouders en andere bezoekers de school binnen via de Oude Stationstraat. Dit werd
afgesproken met de middelbare school SJI.

Het bureel zal bereikbaar zijn vanaf de ingangsdeur voor leerlingen. Inmiddels hebben
juf Wendy en ik ons werkterrein verplaatst naar de kleedkamer naast de turnzaal. Aan
die ingangsdeur zal een telefoonnummer vermeld zijn, waarop je ons kan bereiken. We
laten je dan weten hoe je ons kan vinden of we komen je halen.



THUISRIJEN

De thuisrijen worden gedurende de hele bouwperiode (vanaf maandag 14 juni)
gewijzigd georganiseerd:
● rij Vierhoek: via Oude Stationstraat en Vredestraat;
● rij Wittestraat: via Oude Stationstraat, Kroonstraat, Stationstraat en Feestewegel;
● rij Station: via Oude Stationstraat (zoals vroeger).

kalender JUNI 2021

datum activiteit voor wie?

di 1 ● leerlingenparlement ● enkele lln.
L3456

do 3 ● schoolreis (Bellewaerde)
● zwemmen
● infoavond over het eerste leerjaar (digitaal)

● L3456
● L12
● ouders K3

do 10 ● zwemmen ● L456

ma 14 ● start van de afbraakwerken
● start proeven ● L56

di 15 ● start van de Spoorzoektochten

do 17 ● zwemmen
● start proeven

● L123
● L4

ma 21 ● schoolreis (Boudewijnpark) ● L12

wo 23 ● laatste proeven ● L456

do 24 ● zwemmen
● frietjesfeest

● L456
● hele school

vr 25 ● rapport en groeimap mee naar huis
● afscheid zesde leerjaar

● L456
● L6

De geplande ‘Filourun’ (26 juni) is verplaatst naar zaterdag 11 september 2021.

ma 28 ● sportdag
● rapportbespreking (wellicht digitaal)

● L123456
● L123456

di 29 ● spoormoment met afscheid L6
● ‘verrassing’ voor de leerlingen
● laatste schooldag voor de leerlingen

● hele school
● hele school
● alle leerlingen

wo 30 ● vakantie voor de leerlingen
● teambuilding voor de leerkrachten

● leerlingen
● leerkrachten


