Beste ouders, lieve kinderen,
Het schooljaar loopt alweer ten einde. De vakantie staat voor
de deur.
Wat was het een bijzonder schooljaar.
DANK aan iedereen om er, ook in tijden van corona, steeds
het allerbeste van te maken. We zijn in september gestart
onder een stralende zon, en hopelijk kunnen we straks ook
zo eindigen.
Praktische info – regeling laatste schooldag:
Op dinsdag 30 juni 2020 loopt het schooljaar ten einde. We willen graag alle
kinderen nog eens samen op school.
In de klas vieren de kinderen het einde van het schooljaar en het begin van de
vakantie. Ze nemen afscheid van elkaar, van hun leerkracht, van de
schoolverlaters en van juf Zehra die op pensioen gaat.
Daarna kunnen de kinderen beginnen aan hun welverdiende vakantie.




De laatste schooldag start om 08u45 en eindigt om 12u.
Je kan je kind om 12u op de afgesproken plaats ophalen.
Kinderen die in IBO ingeschreven zijn, kunnen vanaf 12u naar de IBOopvang gaan. Spreek hiervoor de coördinator of de begeleiders van IBO
aan.

Oudercontacten:
Het laatste oudercontact in juni verloopt door de corona-maatregelen anders dan
voordien. Heb je nog bijkomende vragen, neem contact op met de
zorgcoördinator (juf Ann of juf Heidi) of de leerkracht van je kind.
Het rapport:
Het rapport van je kind ziet er misschien wat anders uit. Je leest er welke
leerinhouden voor Nederlands en wiskunde dit schooljaar niet aan bod kwamen
door de corona-maatregelen.
Indien er bij een bepaald leergebied geen toetsen of observaties werden
afgenomen, lees je wel een besluit.
Heb er vertrouwen in dat we volgend schooljaar met bijzondere zorg en aandacht
starten: welke leerstof heeft je kind verworven, welke leerstof nog niet.
Herstart schooljaar 2020-2021:
Het nieuwe schooljaar start op dinsdag 1 september 2020. Hoe de heropstart er
in september zal uitzien, weten we op dit moment nog niet. Hiervoor wachten we
de verdere (preventie)richtlijnen van de GEES-werkgroep en Onderwijs
Vlaanderen af.
Wij wensen alle kinderen en hun ouders een aangename vakantie!
Zoals ieder jaar komt de juf of meester op het einde van de vakantie je
zoon/dochter welkom heten voor het nieuwe schooljaar 2020-2021.
Met vriendelijke groeten, Het Mozaïek-team

Vakantiedagen
schooljaar 2020-2021

Vrije dagen van het eerste trimester
Vrijdag 18 september 2020 (onder voorbehoud Corona – studiedag voor
personeel)
Woensdag 30 september (facultatieve verlofdag)
Maandag 2 tot en met zondag 8 november 2020 herfstvakantie
Woensdag 11 november 2020 wapenstilstand
Maandag 21 december 2020 tot en met zondag 3 januari 2021 kerstvakantie
Vrije dagen van het tweede trimester
Maandag 1 februari 2021 (onder voorbehoud Corona – studiedag voor personeel)
Maandag 15 tot en met zondag 21 februari 2021 krokusvakantie
Maandag 5 tot en met zondag 18 april 2021 paasvakantie
Vrije dagen van het derde trimester
Woensdag 28 april 2021 (onder voorbehoud Corona – studiedag voor personeel)
Woensdag 12 mei (facultatieve verlofdag voor Hemelvaart)
Donderdag 13 en vrijdag 14 mei Hemelvaart
Maandag 24 mei 2021 pinkstermaandag
Dinsdag 25 mei (facultatieve verlofdag na Pinksteren)
De zomervakantie begint op woensdag 30 juni om 11u30

