NIEUWSBRIEF JUNI 2020

Beste ouders en verantwoordelijken,
Nog even en het schooljaar zit er op! Het was een jaar dat we nooit zullen vergeten en hopelijk niet
meer moeten meemaken… Gelukkig kunnen we ook terugblikken op heel wat mooie momenten en
onthouden we de positieve zaken die we dit jaar leerden!
Een einde van een schooljaar betekent ook altijd afscheid nemen…
Bij de leerlingen zijn er 12 Noordvelders die in september de stap zetten naar het secundair
onderwijs. Veel succes in de ‘grote school’!
In een vorige brief vertelden we jullie al iets over hoe we het volgend schooljaar gaan organiseren.
We benoemen de klassen voortaan wat anders, volgens het accent dat gelegd wordt, en we starten
met een structuurklas.
Hieronder vind je een overzichtje van de verschillende klassen. De klas die in fluo is aangeduid is de
klas waar jouw kind volgend jaar zal worden begeleid. Dit blijft onder voorbehoud. Als er van een
bepaalde doelgroep inschrijvingen bijkomen, kan er nog geschoven worden. We vragen jullie begrip
hiervoor.
Leerklassen: (vanaf volgend schooljaar vind je deze klassen samen in de grote gang)
- Juf Anne: speelleerklas type 2
- Juf Kristien: leerklas type 2
- Juf Els Valette: jongste leerklas Basisaanbod
- Juf Sofie: oudste leerklas Basisaanbod
- Juf Els Christiaens: functionele leerklas type 2/type Basisaanbod
Ervaarklassen: (vanaf volgend schooljaar vind je deze klassen samen in de kleine gang, dicht bij de
verzorgingsruimte en de snoezelruimte)
- Juf Leen: jongste groep
- Juf Inge/juf Els Timmerman: middengroep
- Juf Maaike: oudste groep
Structuurklas: (vanaf volgend jaar te vinden in de grote gang links)
- Juf Annelies/juf Hilde
Op donderdag 27 augustus zijn jullie welkom vanaf 16u tot 18u om kennis te
maken met de nieuwe klas. Mocht dit omwille van de veiligheidsmaatregelen
tegen het coronavirus niet kunnen doorgaan brengen we jullie op de hoogte!

Momenteel ziet het er naar uit dat we de school in september grotendeels kunnen organiseren zoals
vóór de coronacrisis, met de nodige voorzorgsmaatregelen rond handhygiëne en afstand.
We hopen dat we het busvervoer weer volledig kunnen opstarten en warme maaltijden kunnen
aanbieden. Ook de schooluren zullen weer normaal zijn.
We kunnen helaas niets beloven en zullen jullie pas in de tweede helft van augustus kunnen
informeren over hoe het allemaal zal lopen. Alvast bedankt voor jullie begrip hiervoor!

Maar eerst willen we graag nog het schooljaar op een leuke manier afsluiten.
Morgen zijn er frietjes en frikandellen voor iedereen. Iedereen eet in de eigen
‘bubbel’.
De school eindigt om 15u.
De verloren voorwerpen zullen vanaf morgen vooraan in de inkomhal liggen.
Er wordt ook een foto van de verloren voorwerpen op Facebook van ‘Het Noordveld Brugge’
geplaatst. Kijk je even na of je iets herkent van jouw kind? Dankjewel!

We geven jullie graag nog even de data mee voor het volgende schooljaar en hopen dat alles kan
doorgaan zoals gepland.

We wensen jullie een welverdiende, deugddoende en virusvrije vakantie!
Even bekomen en genieten!
We zien jullie heel graag eind augustus terug!!
Het Noordveldteam

Enkele belangrijke data voor volgend schooljaar:



Donderdag 27 augustus van 16u tot 18u: kennismaking met de klas
Dinsdag 29 september : Info-avond klaswerking + uitleg over secundair voor
kandidaat-schoolverlaters













Vrijdag 2 oktober: pedagogische studiedag
Maandag 5 oktober: vrije dag
Zaterdag 10 oktober: spaghettiavond
Dinsdag 10 november: oudercontact met bespreking IHP
Donderdag 25 februari: Oudercontact met bespreking vorderingen
+ adviesgesprekken schoolverlaters
Zaterdag 27 maart: schoolfeest
Woensdag 12 mei: pedagogische studiedag
Dinsdag 25 mei: vrije dag
Zaterdag 5 juni: Eerste Communie en Vormsel
Maandag 21 juni: oudercontact met rapport
Woensdag 23 juni: afscheidsreceptie schoolverlaters

