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Beste ouders, 

 

We zijn blij dat al onze leerlingen terug naar school kunnen komen. Het was voor u en ook voor de 

leerkrachten geen makkelijke periode. De leerkrachten geven nog volop les tot vrijdag 26 juni. Er zal 

een permanente evaluatie zijn met kleine toetsen en geen rapport. Begin volgend schooljaar zal 

zeker rekening gehouden worden met (mogelijke) leerachterstand door deze situatie. 

Het einde van het schooljaar zal er anders uitzien, we willen er iets moois van maken voor onze 

leerlingen. 

 

Maandag 29 juni 

Die dag mogen alle leerlingen naar school komen, ook de leerlingen van het tweede, 

derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar die nu opgesplitst komen. We verwachten de 

leerlingen van het lager met hun picknick en drankjes voor de hele dag. Elke klas van 

het lager zal iets leuks organiseren of op uitstap gaan in de schoolomgeving bij mooi 

weer. 

De kleutertjes kunnen ’s middags zowel thuis of op school eten. We vragen om voor 

die dag zelf drank te voorzien. Die dag is er geen slaapklasje. 

 

Dinsdag 30 juni 

 

Er is enkel in de voormiddag school voor alle leerlingen. De school eindigt om 

11.45u. 

 

Om 9u is er diploma-uitreiking voor het derde kleuter en uitreiking van de 

getuigschriften voor het zesde leerjaar. Jammergenoeg kunnen de ouders er 

deze keer niet bij zijn…. 

 

Daarna zullen we de klasverdeling voor volgend schooljaar meedelen. De kleutertjes krijgen een 

lintje met de naam van leerkracht op. De leerlingen van het lager maken op de speelplaats 

kennis met de nieuwe klasgroep. 

 

We sluiten af met een ijsje. Als uw kind allergisch is zouden we 

graag hebben dat u dit meldt aan de leerkracht.  



Varia 

 Graag het fluohesje gewassen indienen, als u het kwijt bent vragen we 

om 5 euro mee te geven. 

 

 Volgend schooljaar geven we geen drankjes meer in de klas. We vragen om een hervulbare 

fles water mee te geven. De peuters en het eerste kleuter krijgen water op school. 

 

 We zoeken ouders/ grootouders die met een vrijwilligerscontract met vergoeding ’s middags 

van 11u45 tot 13u15 willen helpen in de eetzaal en op de speelplaats. Het kan ook voor 1 

vaste dag per week. Alvast dank! Wie interesse heeft mag mailen naar 

directie@deregenboogbeernem.be. 

 

Belangrijke data 

 pedagogische studiedagen: woensdagen 21 oktober ‘20, 13 januari ‘21,19 mei ‘21 

 facultatief verlof: maandag 28 september ’20 en vrijdag 30 april ‘21 

 

 

OPEN KLASDAG: DONDERDAG 27 AUGUSTUS VAN 17u tot 19u 

Die dag is er ook info-avond om 19u15 met uitleg over de klaswerking voor de ouders van leerlingen 

in het eerste, tweede, derde, vierde en vijfde leerjaar. Zo bent u voor de aanvang van het schooljaar 

op de hoogte van het klasgebeuren. Dit gaat door in de klas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Het Regenboogteam 


