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Tienen 26 juni 2020

Beste ouders, jongens en meisjes ….
We laten een speciaal schooljaar achter ons…
Doordat we verplicht door de uitbraak van de coronavirus vanaf 14 maart 2020 thuis moesten blijven,
hebben we heel wat gezellige en leerrijke momenten, activiteiten, uitstappen, leerstof en zelfs de
schoolreis gemist.
Afstandsonderwijs werd in het leven geroepen.
De kinderen hebben thuis een deel van de leerstof op een knappe, zelfstandige manier verwerkt.
Heel wat kinderen zijn er sterker uitgekomen.
Ook heel belangrijk, naast de leerstof leerden we opnieuw genieten van kleine dingen.
We leerden dat gezondheid heel belangrijk is. Zorgen, lief zijn en aandacht hebben voor elkaar kwamen
terug op de eerste plaats.
De ouders hebben echt hun steentje bijgedragen. Een pluim!
Beste ouders, we willen jullie dan ook heel erg bedanken voor de ondersteuning.
Koester deze momenten.
Nu staat de zomervakantie voor de deur. Een tijd om vrienden te ontmoeten, genieten en echt weer stilstaan
bij de kleinste dingen. Probeer wel dagelijks te lezen, al spelend te oefenen…
Onze 6de klassers verlaten de school. Een speciaal woordje voor de leerlingen van het zesde leerjaar mag dus
zeker niet ontbreken! Het ga jullie goed! Hopelijk blijft de tijd die we samen deelden een mooie herinnering
en vinden jullie de juiste weg in jullie verdere leven! Veel succes!
Dankjewel aan de leerkrachten, aan het poetspersoneel, de dames van de opvang en allen die samen met
ons school maakten.
Een bijzonder woord van dank aan de ouderraad, de schilouders, de leesouders voor de vrijwillige
wekelijkse steun!
Ik wens jullie een zalige vakantietijd en tot gauw!
Je klasleerkracht zal je op het einde van de vakantie op de hoogte brengen over het nieuwe schooljaar!

Dir. Marleen Sanders
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AFSTANDSONDERWIJS
Het was niet steeds eenvoudig om hiermee aan de slag te gaan. Wanneer we dit proces evalueren,
merken we als school dat we hier echt in gegroeid zijn. Het leren op afstand, de pre-teaching, het
gestructureerde, aangepaste aanbod, het online lesgeven, de contactmomenten, de zorg om elk kind
mee in het proces te krijgen.
Dit kon niet zonder jullie als ouder(s) en daarom willen we jullie uitdrukkelijk danken voor jullie inzet,
geduld en samenwerking.

GELEIDELIJKE HERSTART
Als school hebben we alles in het werk gesteld om een geleidelijke en VEILIGE start te garanderen. Veilig
volgens de veiligheidsmaatregelen van de overheid, maar ook veilig met het oog op het welbevinden
van de kinderen en het personeel. We zetten nu verder in om de essentiële doelen te bereiken. Hoe we
in september starten, vernemen jullie in een aparte Corona-nieuwsbrief.

EVALUEREN EN RAPPORTEREN
Sinds het schooljaar 2018-2019 zijn basisscholen verplicht om op het einde van het gewoon lager
onderwijs bij elke leerling een gevalideerde toets af te nemen voor ten minste drie leergebieden.
De gevalideerde toetsen zijn voor onze school de interdiocesane proeven (IDP) Dit zijn toetsen die de
onze onderwijskoepel het Katholiek onderwijs voorziet om de kwaliteit van ons onderwijs te meten.
Omwille van de corona-crisis zijn scholen tijdens het schooljaar 2019-2020 vrijgesteld van deze
verplichting.
Wij kozen ervoor om ons als school voor de resterende lestijd in te zetten op het aanbieden van leerstof,
vaardigheden en attitudes. We namen dit schooljaar niet meer deel aan de externe toetsen.

OUDERCONTACTEN – RAPPORTEN
De oudercontacten gaan grotendeels online door. De afspraken maakten jullie met de klasleerkracht.
Eind juni mag je kind een rapport verwachten. Net voor de coronatijd werd reeds geëvalueerd en dit
werd nog niet gecommuniceerd. Deze resultaten zal je op het rapport terugvinden. Het
afstandsonderwijs en de herstart in de klas worden eveneens geëvalueerd. De evaluatie zal gebeuren
door middel van feedback en scores.
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VRIJE DAGEN EN PEDAGOGISCHE STUDIEDAGEN 2020-2021 – GEEN SCHOOL/OPVANG !
Woe. 23/09/2020

Pedagogische Studiedag

Ma. 05/10/2020

Vrije dag

Ma. 02/11/2020 t.e.m. vrij. 06/11/2020

HERFSTVAKANTIE

Woe. 11/11/2020

Feestdag: Wapenstilstand

Woe. 02/12/2020

Pedagogische Studiedag

Ma. 21/12/2020 t.e.m. vrij 01/01/2021

KERSTVAKANTIE

Woe. 20/01/2021

Pedagogische Studiedag

Ma. 15/02/2021 t.e.m. vrij 19/02/2021

KROKUSVAKANTIE

Woe. 17/03/2021

Vrije dag

Ma. 05/04/2021 t.e.m. vrij 16/04/2021

PAASVAKANTIE

Woe. 12/05/2021

Vrije dag

Do. 13/05/2021

Feestdag: Hemelvaartsdag

Vrij. 14/05/2021

Vrije dag: brugdag

Ma. 24/05/2021

Feestdag: Pinkstermaandag

Zat. 29/05/2021

SCHOOLFEEST !

VOLGEND SCHOOLJAAR…
 gaan we met ZILL het nieuwe leerplan van het Katholiek onderwijs aan de slag.
 proberen we een nieuwe W.O.-methode uit.
 werken we Kiva verder uit en gaan voor het officiële KIVA-certificaat.

Half augustus bekijken we de start van het nieuwe schooljaar. Nu al weten we dat de kleuterscholen en
lagere scholen niet meer zullen sluiten en de kinderen steeds 100% en dit voor 5 dagen aanwezig zullen
zijn. Jullie worden nog verder geïnformeerd over de maatregelen die wij als school nemen. Dit volgt in
een aparte Corona-nieuwsbrief.
De oorspronkelijke info- en opendeurdag zal een andere vorm krijgen. We houden je hiervan op de
hoogte.
We kijken uit naar een fijne septemberstart!

Uit elke situatie leer je en groei je. Het kan alleen steeds beter worden.
Met vallen en opstaan groeien we ook!
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NIEUWS VANUIT DE OUDERRAAD
BUBBEL
Een onschuldig woord tot voor kort. Nu
heb je een klasbubbel, een gezinsbubbel,
een sportbubbel, …
Je kan het zo gek niet bedenken of er
bestaat een BUBBEL voor.
In onze Ouderraadbubbel is het een tijdje
stil geweest en toch weer niet. Onze
Facebookpagina heeft gedraaid als gek.
Ouders vonden elkaar en gaven
elkaar tips, moed, we deelden onze verzuchtingen
en postten foto’s vanuit ons KOT. Het was fijn om te zien dat we toch verbonden bleven van op afstand.
Het schoolgevoel bleef zo leven.
REALISATIES 2019 – 2020
We mogen toch niet vergeten wat we dit jaar gerealiseerd hebben.
We konden 2 mooie acties oplijsten met het EETFESTIJN en de WAFELVERKOOP. Ze leverden ons
samen 5.066,87 EUR op dit jaar. Ook een eerste uitbetaling van TROOPER van een kleine 200 EUR
komt binnenkort onze richting uit.
Met die opbrengst en nog wat spaargeld van vorige jaren konden we de speelplaats opfleuren met
prachtige muurschilderingen. Graag hadden we deze muurschilderingen feestelijk aan jullie
voorgesteld, maar de realiteit heeft daar een stokje voor gestoken. Van zodra het kan en mag,
nodigen we jullie graag uit om een kijkje te komen nemen en te genieten van al dat moois.
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Van de schoolreizen die konden
doorgaan, werd het vervoer gesponsord.
Zolang het kon, werd er fruit voorzien en
gelukkig hebben we net voldoende
weken bereikt om onze sponsoring van
Oog Voor Lekkers te kunnen aanvragen
voor dit schooljaar. Vanaf september
mag je elke woensdag zeker terug fruit
verwachten.

Volgend jaar willen we die weg verder inslaan zodat de school steeds gezelliger wordt. Het
is tenslotte een tweede thuis voor het kostbaarste in ons leven: onze kinderen.
Dat de school zo belangrijk voor hen is, hebben we dit jaar aan de lijve mogen
ondervinden. Het is niet altijd gemakkelijk geweest voor hen. Geen vrienden,
geen juf, geen meester, geen gekke kunsten in de turnles, geen schoolfeest, …
Zo hoort het niet te zijn, ze hebben zo ontzettend veel gemist. Daarom geven wij
een MEGA FORMIDASTISCHE DIKKE PLUIM voor alle kinderen.

Een GOUDEN PUZZELSTUK voor de school en het hele team.
Steeds wisten we vrij snel hoe onze school de coronacrisis ging
aanpakken volgens de geldende maatregelen. Er werden online
filmpjes gemaakt, klasgesprekken georganiseerd, liedjes
gezongen,
boeken
voorgelezen,
toneeltjes
gespeeld,
vragenuurtjes ingericht, takenbundels aan huis gebracht, klassen
heringericht, pijlen geplakt,
…
En klavertjes, overal klavertjes …. Klamiertje en Margo de Flamingo hebben veel werk gehad!
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Ook wij als ouders verdienen een MEDAILLE. Onze puzzel was ook niet altijd simpel
te leggen, maar nu kunnen we zeggen:
WE HEBBEN DAT GOED GEDAAN!

WAT BRENGT DE TOEKOMST?
De komende jaren willen we er als ouderraad terug staan als nooit
te voren én de fakkel doorgeven.
Van Rudi nemen we dit jaar afscheid. Zijn 2 zonen studeren af
en dus zwaaien we hem ook uit met een dikke fruitige MERCI!!!!
Iedere week stond hij paraat om het fruit af te halen en te
leveren op school zodat de schilouders vlijtig aan de slag
konden.
Met Rudi was het ook ALTIJD PRIJS, want hij zorgde ook voor
het verzamelen van de tombolaprijzen. Iets wat ons de
afgelopen jaren steeds om en bij de 2000 EUR opbracht. Dit jaar
hebben we dit jammer genoeg moeten missen.
Ieder jaar schreef hij ook zijn liefste brief naar de SINT om ervoor te zorgen dat hij genoeg lekkers
meebracht
voor al onze OLV-kapoenen. Een taak die hij elk jaar met veel glans heeft volbracht, want het is altijd
gelukt! Of is dat omdat de kinderen zo braaf geweest zijn? Alleen de Sint kan ons dat vertellen.
BEDANKT RUDI voor al je inzet en tijd die je voor al onze kinderen hebt gegeven in de afgelopen
jaren!

De ouderraad zal nieuwe leden moeten
aantrekken en niet alleen om de taken
van Rudi op te vangen.
Na volgend schooljaar moeten we met 2
bestuursleden met zekerheid afscheid
nemen van de school omdat onze
kinderen afstuderen. Opvolging is dus
NOODZAKELIJK.
Als je het ergens voelt kriebelen, laat
ons dan zeker iets weten. We willen
jullie graag de positieve vibes en al
onze ervaringen doorgeven zodat de ouderraad ook na volgend schooljaar verder kan blijven
bestaan en ondersteuning kan geven aan de school.
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We moeten onze acties aanpassen naar een Coronaproof versie.
Omdat voorbereidingen nu al starten en we niet kunnen wachten op de
maatregelen die dan van kracht zullen zijn, zal het eetfestijn vervangen
worden door een Take-Away-festijn met onze vaste traiteur. Dit zal
ongeveer half november zijn.
De andere acties blijven voorlopig behouden. Je mag dus nog steeds wafels, bloemen en tombola
verwachten als Corona het ons toelaat.

Verder wordt het voor mezelf een jaar van ‘de laatste keer’.
Ik hoop dat ik van elke laatste keer evenveel kan genieten als de afgelopen
jaren en dat ik ze kan delen met een nieuwe lichting ouders die onze vlammend
enthousiaste fakkel willen overnemen zodat hij nooit uitgaat.
Nu al bedankt aan iedereen die ons al ondersteund heeft en/of het in de
toekomst nog zal doen.

Voor nu wens ik iedereen een hele fijne vakantie. Waar ze je ook mag brengen. Blijf
vooral GEZOND en geniet van de belangrijke dingen in het leven.

Namens de Ouderraad
Heidi Smets
Voorzitter

Belangrijk!
Je kan ons bereiken – ook tijdens de vakantie! Mail:
ouderraad.olv.tienen@gmail.com
Facebookpagina: https://www.facebook.com/groups/OuderraadOLV
Koop je iets online? Check dan zeker onze trooperpagina! https://trooper.be/OLVBasisschoolTienen Zo
verdienen we centjes zonder dat jij 1 cent meer moet uitgeven.

