Vrije Basisschool De Schatkist
Scholengroep Sint-Rembert

Ichtegem , 28 augustus 2020
Beste ouders,

De zomervakantie zit er bijna op. Maandag 31 augustus nog een allerlaatste vakantiedag!
Dinsdag 1 september starten we vol goede moed en veel GOESTING aan een nieuw schooljaar.
Spijtig genoeg zijn we nog niet geheel verlost van het Coronavirus en moeten we nog steeds rekening
houden met de geldende corona-maatregelen. Hierover heb ik in een vorige mail reeds uitvoerig
bericht, dus hoef ik daarover niet nog eens uit te wijden. Moesten er hieromtrent toch nog vragen of
bezorgdheden zijn, mag u zeker contact opnemen via mail, telefoon of maandag even langskomen op
school (met mondmasker).
Ik heb in dit bericht de belangrijke data van dit schooljaar opnieuw toegevoegd. Vanwege COVID-19
zijn er in deze lijst toch al enkele zaken gewijzigd ten opzichte van de data die ik u eind vorig
schooljaar heb bezorgd:
•

•
•

De infodagen half september werden geschrapt. We kunnen moeilijk al de ouders ontvangen
in de klassen en tegelijkertijd de afstandsregels respecteren. Daarom zullen de leerkrachten
een powerpointvoorstelling maken om de klaswerking uit de doeken te doen. Dit zal u 15
september per mail bezorgd worden.
De scholenveldloop van half september werd geannuleerd door de gemeente.
De oudervereniging had op zaterdag 17 oktober een ‘thema avond’ gepland. Een opvolger
voor de ‘Amerikaanse avond’. Maar omdat er vanwege Corona een erg beperkte capaciteit is
toegelaten in De Ster wordt er uitgekeken naar een waardig alternatief.

Al de andere activiteiten blijven voorlopig ingepland staan. Laat ons hopen dat de coronacijfers
gunstig mogen blijven evolueren en verder alles zoals gepland zal mogen doorgaan.
Na lang wachten zijn de werkzaamheden aan de pastorie op de Engel van start gegaan. De
afbraakwerken zijn reeds achter de rug. Vanaf volgende week beginnen de ruwbouwwerken. Dit zal
door de leerlingen ongetwijfeld met veel belangstelling op de voet gevolgd worden. Geen zorgen, de
bouwwerf zal volledig afgesloten worden naar de speelplaats toe.
Dit schooljaar zal ik telkens op dinsdagvoormiddag en donderdag de hele dag op de Engel aanwezig
zijn. De andere dag ben ik op het Centrum te vinden.
Ik wens iedereen een fantastisch en ‘virusvrij’ schooljaar toe. Graag tot dinsdag 1 september!
Hartelijke groeten,
Mr. Koen
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Vrije Basisschool De Schatkist
Scholengroep Sint-Rembert

Belangrijke data en vrije dagen van het schooljaar 2020-2021!
Dinsdag 1 september 2020

Eerste schooldag

Zaterdag 12 september 2020

uitgesteld Vormsel: 10.30 Engel / 14.30 Centrum te
Koekelare

Donderdag 8 oktober 2020

pedagogische studiedag

Zondag 11 oktober 2020

uitgestelde Eerste communie te Koekelare 10.00

31/10/2020-08/11/2020

Herfstvakantie

Woensdag 11 november 2020

Wapenstilstand en Sint Maarten

Dinsdag 1 december 2020

grootouderfeest Centrum

Vrijdag 11 december 2020

Kerstmarkt met verkoop kerststukjes t.v.v. de warmste week

19/12/2020-03/01/2021

Kerstvakantie

13/02/2021-21/02/2021

Krokusvakantie

Zondag 7 maart 2021

Kijkdag + gezond ontbijt Centrum

Woensdag 10 maart 2021

Pedagogische studiedag

Zondag 14 maart 2021

Kijkdag + gezond ontbijt Engel

Donderdag 18 maart 2021

Schoolfotograaf

03/04/2021-18/04/2021

Paasvakantie

Zondag 25 april 2021

Schoolfeest

Maandag 26 april 2021

Facultatieve verlofdag

Zaterdag 1 mei 2021

Feest van de Arbeid

Zondag 2 mei 2021

Vormsel 10.00u

Maandag 3 mei 2021

Facultatieve verlofdag

10/05/2021-12/05/2021

Zeeklassen L6A

13/05/2021-16/05/2021

Hemelvaartweekend

Zondag 23 mei 2021

Pinksteren / Eerste Communie

Maandag 24 mei 2021

Pinkstermaandag

31/05/2021-04/06/2021

Bosklassen L5A&C en L6B

Woensdag 30 juni 2020

Laatste schooldag
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