Juni 2021
11 juni
13 juni
14 juni
16 juni
21 – 26 juni
22 juni
24 juni
25 juni
28 juni
29 juni
30 juni

Boerderijklas L1 & K3 in Pierlapont
Vaderdag
Start proefwerkenperiode L3 t.e.m. L6
Start proefwerkenperiode L1 & L2
Digitale oudercontacten lagere school
Leerlingenraad
Sportdag lagere school
Meegeven proefwerken aan ouders
Schoolreis L1 t.e.m. L6 + brief laatste week volgt nog.
Klasfeestje einde schooljaar + proefwerken terugbezorgen
Laatste schooldag!

Tijdens de maand juni organiseert onze school
het E.K. De Zonnebloem.

L1 + L2: 1 juni + 15 juni
L3 + K3: 8 juni
L5 + L6: 22 juni
L3 + L4: 29 juni

.

Woordje van de directie:
“Dankbaar zijn …en blijven nadenken…”
Op zaterdag 22/05/2021 tijdens het Pinksterweekend kwam ik op onze school omstreeks 16.00u. in een
TV-studio terecht op het eerste verdiep. Onze juffen en regisseur Jonas Tanghe werden TV-sterren,
presentatrices, logistieke medewerkers, rustbrengers, decorbouwers, verslaggeefsters ter plaatse en
zoveel meer. Helemaal niet vanzelfsprekend maar echt wel bewonderenswaardig.
In de weken voor deze vastgelegde datum konden jullie inschrijven voor een digitaal schoolfeestje of
apéro-party via You Tube met tal van kindvriendelijke en familiale activiteiten. Jullie bestelden hierbij
ook een apéritief-pakket samengesteld door ons Zonnebloemteam op woensdagnamiddag 19/05. Elke
deelnemer telde af en keek reikhalzend uit naar “le moment suprême”. Zaten jullie ook met jullie neus
op het TV-scherm? Wonnen jullie ook een mooie plaatselijke prijs? Crosten jullie ook in het rond om
alles te vinden in huis? Vlogen jullie ook naar buiten op zoek naar de stoel?
Hebben jullie ook zo genoten van dit erg speciale Zonnebloemfeest op die avond? Ik, van mijn kant,
kwam juist op tijd thuis voor de start en de aftelklok meldde mij na inloggen 4 minuten 19 seconden…
Dank je wel aan iedereen die meewerkte en meester Jonas voor de momenten van geluk en plezier die
je ons die avond door jullie vele, grote en kleine inspanningen hebt doen beleven. Ik vond het althans
een fantastisch, onvergetelijk concept.
Het was en is opnieuw een speciaal schooljaar 2020-2021 geworden en niet alleen door Corona. We
zullen o.a. afscheid nemen van juf Christine die op verdiend pensioen gaat en die met hart en ziel
decennia lang letterlijk en figuurlijk het beste van zichzelf voor onze Zonnebloemschool heeft gegeven.
Ontelbare pedagogische projecten en vooral liefde voor de kinderen in de uitwerking van haar beroep
zijn blijvende herinneringen aan haar. Dank je wel, Christine! Voor onze oudste leerlingen van het zesde
leerjaar staat ook een onbeschreven bladzijde in hun levensboek te wachten. Volgend jaar gaat een
andere wereld voor hen open. Zij zullen echter van ons heengaan zonder bv. de beleving van de
sneeuwschool maar dit gemis wordt nu in juni voor hen goed gemaakt Zij hebben ook recht om samen
in schoonheid de bladzijde van het lager om te draaien. Alle succes gewenst op jullie levensweg.
Ons Zonnebloemteam zette en zet nog steeds zijn beste beentje voor. We helpen onze kinderen leren
en ontwikkelen tot voorbeeldige, leervaardige en gelukkige kinderen samen met de ouders en
grootouders. Momenteel zijn we genoodzaakt tot bewust nadenken over onze keuzes in onze manier
van leven en samenleven alsook op school. Het is goed dat we nadenken over onze verworven rechten
die in de grondwet staan vermeld. “Vrijheid van onderwijs, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van
godsdienstbeleving, vrijheid van vereniging…” “Wat heeft dit nu te maken met ons schoolleven?”, vraagt
u zich af. Wel, 2 van de vele belangrijke kernwoorden in ons leerplan Zin in leren en Zin in leven zijn :
“Nadenken over ons leren en dankbaarheid voor het leven”. Mede door Corona hebben wij in ons
schoolleven nieuwe ervaringen opgedaan en kwalitatieve keuzes gemaakt ten goede van het
welbevinden van onze kinderen. Wat we goed vonden en geleerd hebben, zullen we blijven doen. Dat is
reflecteren over onze schoolorganisatie. Dankbaar zijn we ook voor het feit dat ons schoolleven redelijk
gespaard is gebleven van zware gevolgen van dat virus. “Fingers crossed”, zou ik zeggen.
Van de week ben ik in het directieteam van de scholengemeenschap Bernedam volop in digitaal overleg
over het tewerkstellen van personeelsleden voor het schooljaar 2021-2022. Ik wens nu onder
voorbehoud mede te delen dat de huidige klasgroepen van peuters, eerste leerjaar en derde leerjaar
zoveel als mogelijk verantwoord pedagogisch zullen opgesplitst worden in kleinere groepjes maar dat
ook de zorg en leerzorg voor kinderen uit andere klasgroepen gegarandeerd en kwalitatief zal blijven.

