
Beste ouders, beste kinderen, 

We hadden ons het einde van het schooljaar wel heel anders voorgesteld. Na-

tuurlijk zoals we gewoon zijn hé. De leuke uitstappen en schoolreizen, de toet-

senkoorts, de regelingen voor het volgende schooljaar, de eerste communie, de 

schoolfeesten, de proclamaties….. moeten we allemaal missen of moeten we al-

ternatieven voor zoeken. Ja… we kunnen niet anders dan er ons bij neerleggen. 

We zijn al tevreden dat we alle kinderen waarmee we dit schooljaar begonnen 

zijn, kunnen uitwuiven voor de zomervakantie. Uiteraard niet zonder de nodige 

zorgen, want de coronacrisis heeft op ieders loopbaan een zeker impact gehad.  

Het einde van het schooljaar is in zicht…. dat is een zekerheid. Het einde van 

het coronavirus is dat niet. Maar we kunnen het misschien met z’n allen een 

beetje lossen deze zomer. En dan hopen we mekaar weer gezond en wel terug te 

zien aan het begin van een nieuw schooljaar. In normale omstandigheden ??? 

 Wilfried op ‘t Roodt, directeur en verantwoordelijke uitgever 
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We DELEN MEE in het verdriet en de vreugde van het LEVEN. 
Laat het ons weten: een geboortekaartje, een overlijdensbericht, …. 

Hoop je mee…. op  

een deugddoende vakantie? 
   
Geef mij een hart dat uitnodigt – als een rustbank in de zomer – 
iedere voorbijganger, ieder mens langs de baan. 
Geef mij een hart dat zich wil bekeren 
tot de eenvoud en het geluk om kleine dingen, 
een hart dat kan bewonderen, zonder te bezitten, 
en kan bidden zonder woorden, 
een hart dat doorheen de dingen 
kan schouwen naar Uw oneindigheid. 

God, geef mij een hart dat vakantie kan nemen zoals Gij, 
op die zevende dag, 
toen alles weer goed was wat Gij had gemaakt. 

 

Evalueren en rapporteren 
Het hoort zo. Op het einde van het jaar laten 
we je weten hoe je kind het gedaan heeft op 
school. We hebben hun aanwezigheid hier 
ruim 2 maanden moeten missen. Dat maakt 
het er niet makkelijker op. Toch hebben de 

leerkrachten een goed beeld van je kind en zullen je hierover informeren tij-
dens het oudercontact op woensdag 24 juni vanaf 13.30 uur (tenzij anders is 
afgesproken met de leerkracht, omdat het niet anders kan).  
De briefwisseling verschijnt deze week. 

 13.03.2020  Jan BAETEN,  Schoonvader van juf Dominique (taalactivering kleuters) 

 31.03.2020 Dolf Mertens, vader van juf Gerda (K2B) 

 23.04.2020  Raoul Trésignies, Bonke van Sander (L5B) en Eline Hilven (L2B) 

 23.04.2020  Alfonsine HANOT, schoonmoeder van juf An Van Hout (zorgcoördinator) 
 

° 17.04.2020 Lina Magdeleyns,  kleinkind van Marleen Vaes (onderhoud) 

 ° 15.06.2020 Firas Van Doorslaer, 1ste kleinzoon van juf Gerd (zorg) 

KINDEREN WORDEN NOG OP SCHOOL VERWACHT OP MAANDAG 29.06  
EN DINSDAG 30.06 tot 12.00 uur - Dan begint de zomervakantie! 



Vrij CLB Regio Hasselt                        
Jan Palfijnlaan 2 - 3500 HASSELT 

Tel. (011) 37 94 90  

E-mail: hasselt@vclblimburg.be 

 

ONZE CONTACTPERSOON:  

tine.vranken@vclblimburg.be               

VERLOFDAGEN VOOR 2020-2021 
Ma 14.09.2020     Lokale verlofdag 1ste communie °2013 (vrijaf)  
Vr. 25.09.2020     Pedagogische studiedag De Kievit  
Wo. 7.10.2020     Pedagogische studiedag  De Zevensprong  
Wo. 10.03.2021   Pedagogische studiedag De Kievit  
Ma. 7.06.2021     Lokale verlofdag 1ste communie °2014  (vrijaf) 

Ouders, leerlingen, leraren en directies kunnen 
er gratis terecht bij een team van artsen, ver-
pleegkundigen, psychologen, pedagogen en 
maatschappelijk werkers ... 
Het CLB werkt vraaggestuurd: op vraag van de 
leerling, ouders of van de school. 
Als leerling of ouder kan je altijd zelf om bege-
leiding vragen. Als de school het nodig vindt 
om een leerling door te verwijzen naar het 
CLB, zal ze dit eerst bespreken met de leerling 
en zijn ouders. 

SECRETARIAAT VAN DE SCHOOL NOG OPEN OP WERKDAGEN tot 
en met 7 juli van 9:00 - 15:00 uur (woe. tot 12:00 uur) en  

vanaf 24 augustus van 9:00 - 16:00 uur.  (woe. tot 12:00 uur) 

De klasindelingen zullen maandag 24 augustus rond 10.00 uur 

via GIMME verspreid worden. Dit via elk kanaal. Maak van die gele-

genheid gebruik om je kanaal (klas) te veranderen.  

AANPASSING SCHOOLREGLEMENT  
Binnenkort zal ook het reglement geactualiseerd 
zijn. Je moet als ouder(s) hiermee akkoord gaan  
- anders is de inschrijving van je kind(eren) niet 
meer geldig. Je ontvangt een GIMME waarbij je 
deze aanpassing digitaal kan bewijzen dat je het 
gelezen en goedgekeurd hebt. Ontvangen we via 
deze weg niets, proberen we het in augustus nog 
op een andere manier!  



= ** = ook geldig voor De Beverzak 

NOG ENKELE MEDEDELINGEN  
 

 Als je gaat VERHUIZEN of de SCHOOL VERLATEN, gelieve dit dan 
voor 30 juni mee te delen aan de directie.  

 De DRANKJES voor de middag zijn nog verkrijgbaar t.e.m. vrij-
dag 26 juni - Na dat weekend mag je kind een eigen drankje mee
-brengen. 

 De proclamaties gebeuren INTERN. We zullen er een mooi feest 
van maken voor jullie kinderen. We zorgen wel voor filmmateri-
aal zodat jullie toch mee kunnen genieten.  

 Je ontvangt een laatste facturatie vanaf maandag 29 juni.  Ze zal 
vooral vakantieboeken en drankjes bevatten.    

INFORMATIEAVONDEN  
BEGIN SCHOOLJAAR 

aanvang 19.30 uur 

ONDER VOORBEHOUD 
 

Di.  8 sept.   - 1ste en 2de leerjaar  

Do.10 sept.  - 3de en 4de leerjaar 

         - kleuters K1A en K1B  

Di.15 sept. - 5de en 6de leerjaar 

         - kleuters K2AB en K3AB 

Do.17 sept.  - kleuters van de Beverzak 

 
Donderdag 27 

augustus 2020 
 

vanaf 17.00 - 19.00 uur 


