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Onderwerp: einde schooljaar – info schooljaar 20-21 
 
Beste ouder(s) 
 
Het is niet te geloven, maar het schooljaar is ten einde! We blikken terug met een gemengd gevoel op de laatste 
maanden van dit schooljaar waar de coronacrisis toch een grote impact heeft gehad op onze manier van leven en 
denken. 
 
Het schoolteam heeft de afgelopen periode getracht om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden en 
ondersteunen. Tegelijkertijd boden we de resterende lesweken het maximaal aan onderwijs aan. We zijn dan ook 
blij dat we nog heel wat mooie momenten samen beleefd hebben en het schooljaar enigszins ‘normaal’ hebben 
kunnen afsluiten. 
 
We willen u als ouders via deze weg ook bedanken voor het vertrouwen, de inzet en het geduld gedurende de 
voorbije periode. Nog maar eens is gebleken dat onderwijs een ‘SAMEN-verhaal’ is tussen ouders, leerlingen en 
de school. 
 
Tot slot rest ons nog enkel u een fijne zomervakantie te wensen.  
Geniet er ten volle van! 
 
Met vriendelijke groeten 
 
Het schoolteam  
GO! Basisschool De Bij 

 
 

Openklasdag schooljaar 20-21 – vrijdag 28/08/2020 
 

Noteer alvast vrijdag 28/08/2020 in je agenda. Deze dag organiseren we in samenwerking met oudercomité ‘De 
Bij’ een openklasdag. Tijdens dit moment krijg je als ouder meer informatie over de klaswerking en het materiaal 
dat gebruikt wordt, krijg je al een boekenpakket mee naar huis en is er ook de kans om informeel met een drankje 
een babbeltje te slaan met andere ouders en de leerkrachten. 
 
Er worden 2 momenten voorzien zodat ook ouders die niet de mogelijkheid hebben om overdag te komen, toch 
kunnen aanwezig zijn. Daarnaast zal er ook gewerkt worden via digitale inschrijvingen met een maximumaantal. 
Zo beperken we de bijeenkomst van grote groepen mensen en kunnen we – gezien de corona-maatregelen – 
beter de social distancing van 1,5 meter garanderen. 
 
Concreet:  
- Openklasmoment 1: 14u – 16u 
- Openklasmoment 2: 17u – 19u 

 
De inschrijvingslink ontvangt u in de week van 17-21 augustus via de gekende kanalen (sms, website, Facebook, 
Smartschool). 
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Nuttige informatie 
 

- De school blijft bereikbaar tot dinsdag 07/07/20 – 12u. Nadien sluiten wij voor even de deuren. We 
openen opnieuw vanaf maandag 17/08/20. 
 

- Klasverdeling: leerlingen die geslaagd zijn stromen volgend schooljaar door naar hetzelfde jaar (bv. dus 
leerlingen die nu in L1A zitten gaan naar L2A). Indien de leerling alsnog van klas wijzigt werd dit besproken 
met de betrokken ouder(s). Voor de overgang van K1A-B-C naar K2A of K2B werd een mooie verdeling 
gemaakt. 

 
- Ouders die de afgelopen periode nog gebruik gemaakt hebben van de opvang zullen begin juli nog een 

afrekening hierover ontvangen. Mogen wij u vragen deze zonder uitstel te betalen. 
 

- Corona-crisis: u heeft waarschijnlijk de afgelopen week in de media vernomen dat er voor het onderwijs 
een plan (met kleurcodes) werd opgesteld waarmee we ons volgend schooljaar op verschillende scenario’s 
kunnen voorbereiden en organiseren. Momenteel wordt deze informatie nog verfijnd. Begin volgend 
schooljaar (eind augustus) zal u van ons een schooleigen plan van aanpak ontvangen met daarin de 
maatregelen per pandemieniveau. 

 

Belangrijke data schooljaar 20-21 
 

Openklasdag - vrijdag 28/08/20 
1ste schooldag - dinsdag 01/09/20 
Infosessie 1 Smartschool - maandag 14/09/20 
Infosessie 2 Smartschool - donderdag 17/09/20 
Vrije dag - maandag 5/10/20 
Vrije dag/Ped. studiedag - woensdag 21/10/20 
Schoolfotograaf individuele foto’s - maandag 26/10/20 
Oudercontact 1 KL + LA - donderdag 29/10/20 
Herfstvakantie - maandag 02/11/20 tot vrijdag 06/11/20 
Wapenstilstand - woensdag 11/11/20 
Winterhappening - vrijdag 11/12/20 
Kerstvakantie - maandag 21/12/20 tot vrijdag 01/01/21 
Oudercontact 2 KL + LA - donderdag 14/01/21 
Vrije dag - vrijdag 29/01/21 
Krokusvakantie - maandag 15/02/21 tot vrijdag 19/02/21 
Eetfestijn - vrijdag 5/03/21 en zaterdag 06/03/21 
Vrije dag/Ped. Studiedag - woensdag 10/03/21 
Oudercontact 3 KL + LA - donderdag 01/04/21 
Paasvakantie - maandag 5/04/21 tot vrijdag 16/04/21 
Vrije dag/Ped. Studiedag - woensdag 12/05/21 
Hemelvaart (vrijaf) - donderdag 13/05/21 en vrijdag 14/05/21 
Schoolfotograaf klasfoto - vrijdag 21/05/21 
Pinksteren - maandag 24/05/21 
Schoolfeest - zaterdag 29/05/21 
Gericht oudercontact 4 KL + LA - donderdag 24/06/21 
Schoolreis - vrijdag 25/06/21 
Proclamatie laatstejaars - maandag 28/06/21 


