
 
Einde schooljaar 

Op het einde van het schooljaar sluiten de juffen en meesters het schooljaar af 

samen met de kinderen in de klas. Andere schooljaren zijn er ook extra momenten, 

zoals de barbecue in Ronsele, de eucharis�eviering van de lagere school… 

Door de maatregelen die we momenteel moeten respecteren vallen deze zaken nu 

weg. Toch willen we ook dit schooljaar de kinderen met een goed gevoel de 

vakan�e laten beginnen.  

Daarom plannen we: 

• in de kleuterschool, zowel in Ronsele als in de Dreef, een pastoraal moment met 

alle klassen (uiteraard op veilige afstand). Op dit moment staan we even s�l bij 

de leuke momenten van voorbije schooljaar en blikken we vooruit op de 

vakan�e. 

• In de lagere school zullen we met maximum 6 klassen (gescheiden van elkaar) 

terzelfder�jd samen komen in de turnzaal voor een korte bezinning. 

 

De laatste schooldag zullen de leerkrachten even op bezoek gaan bij de kinderen 

die vanaf september bij hen in de klas komen (en niet de kinderen in de nieuwe 

klas zoals gewoonlijk). Zo herkennen de kinderen alvast hun nieuwe juf of meester. 

Zoals vorige week aangekondigd, mogen we op 30 juni ‘s middags de school 

beëindigen. Om bij het ophalen van de kinderen de social distancing zoveel 

mogelijk te kunnen garanderen, stoppen niet alle kinderen op hetzelfde uur maar 

werken we met gespreide einduren. U vindt de uren hier nogmaals terug. De 

a/aalplaatsen van de kinderen blijven gelijk.  

 

• Kleuterschool Ronsele en Dreef:  om 11.30 uur 

• 1
ste

 leerjaar - uitgang nieuwbouw: om 11.30 uur 

• 2
de

 leerjaar - uitgang nieuwbouw: om 11.45 uur 

• 3
de

 leerjaar - uitgang Kruisdreef: om 11.30 uur 

• 4
de

 leerjaar - uitgang Kruisdreef: om 12.00 uur 

• 5
de

 leerjaar - uitgang Kruisdreef: om 11.45 uur 

 

We merken dat het niet al�jd haalbaar is om bij het a/alen van de kinderen de 

social distancing van 1,5 meter te bewaren. Daarom doen wij nogmaals een oproep 

om zoveel mogelijk een mondmasker te dragen bij het ophalen van de kinderen. 

Op deze manier zorgt u voor uw veiligheid, deze van de kinderen en de veiligheid 

van ons personeel.   

We danken u alvast voor uw begrip en uw medewerking. 
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Welkom 
Miel, ° 22 juni 

broer van Briek Morthier 

(Julesklas) 

 

 

 

 
 

Agenda 

Schooljaar 2020 - 2021 

Kennismakingsmoment 

 donderdag 27 augustus 

 vanaf 17 uur 

 

Start van het schooljaar 

 dinsdag 1 september 

 

Eerste communie  

1
ste

 leerjaar 

 9 mei 2021 om 10.30 uur 

2
de

 leerjaar 

 4 oktober 2020 om 10.30 uur 

 

H. Vormsel  

1
ste

 middelbaar 

 27 september 2020 om 11 uur 

6
de

 leerjaar 

 16 mei 2021  om 11.00 uur 

 

 

Vakan�e met handen vol hoop! 

 

Met handen vol hoop  

begonnen we het schooljaar. 

 

Het bracht ons een jaar  

  met ander onderwijs 

  met thuis ontwikkelen en leren 

  met nieuwe s�lte. 

 

Het bracht ons hoop 

  bij het zien van zoveel solidariteit 

  bij het voelen van zoveel medeleven 

  bij het ontvangen van a en�es 

  bij het er mogen zijn voor anderen. 

 

Het gee! ons hoop  

  op �jd voor en met elkaar 

  op een deugddoend samenzijn 

  op een welverdiende vakan�e.  


