Algemene info einde schooljaar
Eeklo, 6/07/2020
Beste ouders
Het schooljaar 2019-2020 is nu definitief voorbij. Het was een schooljaar vol onverwachte
wendingen en uitdagingen. Mede dankzij de positiviteit en het begrip van ouders konden we
uiteindelijk ook dit tot een goed einde brengen. Daarom een welgemeende ‘dank u wel’ om
mee te werken aan dit speciale maar geslaagde schooljaar.

Belangrijke data schooljaar 2020-2021
Stiekem kijken we ook al even voor ons uit naar wat volgend schooljaar voor ons in petto heeft.
Enkele belangrijke data (pedagogische studiedagen, facultatieve verlofdagen, …) werden reeds
vastgelegd. De meest recente schoolkalender voor schooljaar 2020-2021 kan je altijd op onze
schoolwebsite raadplegen: https://hetdroomschip.be/kalender/

Welkomstmoment
Om het schooljaar af te trappen organiseren wij naar jaarlijkse gewoonte een
welkomstmoment voor de leerlingen. Een moment waarop alle leerlingen even kunnen
langskomen om kennis te maken met de school- en klasomgeving en de klastitularis voor
komend schooljaar. Deze zal vermoedelijk doorgaan op donderdag 27/08/2020. Jullie krijgen
hier op een later tijdstip zeker nog meer info over toegestuurd.

Infoavond
Kort na de officiële start van schooljaar 2020-2021 organiseren wij reeds een infoavond om alle
ouders wegwijs te maken in de algemene en klasspecifieke aanpak op onze school. Noteer
alvast maandag 7/09/2020 met stip in jullie agenda!

Evaluatie schooljaar 2019-2020
Traditiegetrouw bevragen wij ook jaarlijks onze belangrijkste partners, nl. de ouders omtrent
onze werking en het voorbije schooljaar in het algemeen.
Wie wenst deel te nemen aan deze bevraging, gelieve via volgend formulier uw bevindingen
mee te geven: https://forms.gle/pBrda5hD3yyJiB8eA
Alvast bedankt voor uw eerlijke, constructieve en begripvolle mening.
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Klastitularissen
Ook binnen het lerarenkorps blijft hier en daar een wijziging mogelijk. Toch wensen wij jullie nu
reeds te informeren over de klastitularissen voor volgend schooljaar:
§

Zeepaardjes: Karen

§

Zeeduivels: Goedele

§

Zeeleeuwen: Dinah + Roosmarijn

§

Badeendjes: Els

§

Bakvissen: Paulien

Tot slot…
We hebben een druk, onvoorspelbaar maar geslaagd schooljaar achter de rug. Hierbij willen wij
jullie alvast bedanken voor het vertrouwen in onze school. Ook een uitzonderlijke dank aan alle
kinderen die met hun enthousiasme voor een leuke en aangename werksfeer zorgden.
Tot slot wensen we ieder van jullie een prettige en deugdoende vakantie toe!
Met vriendelijke groeten.
Team Droomschip
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