Vakantie
Na een druk derde trimester, waarbij we weer heel wat activiteiten op school en daarbuiten mochten doen die de
voorbije 2 schooljaren omwille van corona niet waren toegelaten, is de vakantie aangebroken.
Rapporten en getuigschriften zijn uitgedeeld, schoolreizen en schoolfeest achter de rug, pensioen van juf. Hilde
gevierd, wijkschool (met afscheidsfeestje) gesloten, ingevulde schoolboeken en tekeningen mee naar huis,… rust
op school weergekeerd…
Tijd om het nieuwe schooljaar voor te bereiden, klassen
opnieuw in te richten en klasverdelingen te maken.
Wegens de sluiting van de wijkschool gaat onze school
(administratief voor de overheid) in herstructurering. Dat
wil zeggen dat de leerlingentelling op 1 februari vervalt en er
een nieuwe telling gaat zijn op 1 oktober. Deze telling bepaalt
ook het aantal lestijden (ambten van leerkrachten). Hierdoor
hebben we nog geen 100% zicht op de definitieve toewijzing
van de ambten.
Er wordt ook nog volop werk gemaakt van de samenstelling
van de nieuwe klaslijsten en de klasverdeling. Zodra er een
definitief zicht is op deze lijsten, worden deze doorgestuurd
via mail.
Geniet ondertussen van een fijne vakantie en ik zie jullie
graag terug op dinsdag 30 augustus bij de opendeur en
anders … tot donderdag 1 september.
Van harte,
Koen Van Echelpoel, directeur
1. Klasverdelingen 2022-2023.
Bij het einde van een schooljaar nemen we als school de tijd om de groepen kleuters en leerlingen te verdelen in
klassen, die geleid worden door een leerkracht(en).
Door het sluiten van de wijkschool gaat onze school in herstructurering. Dat wil zeggen dat de telling van 1
februari 2022 (basis waarop lesuren voor lagere school en kleuterschool werden toegekend) vervalt en
vervangen wordt door een nieuwe telling op 1 oktober 2022. Hierdoor moeten we voor onze organisatie van
volgend schooljaar afgaan op een prognose van het aantal leerlingen dat aanwezig zal zijn bij de start van het
nieuwe schooljaar. Mogelijke nieuwe inschrijvingen tijdens de vakantie of leerlingen die alsnog de school
verlaten kunnen dus een invloed hebben op het aantal lestijden en dus ook de schoolorganisatie.
Voor volgend schooljaar ziet de prognose er als volgt uit:
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a. KLEUTERSCHOOL
Instapklas (IK)
In deze groep komen de kleuters die nog niet naar school zijn geweest (2.5/3 jarigen)
1KA/1Kb
2 klassen 3-jarige kleuters
2KA/2KB
2 klassen met 4-jarige kleuters
3KA-3KB
2 klassen 5-jarige kleuters
De kinderverzorgster biedt hulp in de klassen van de jongste kleuters en bij de instapmomenten.

b. LAGERE SCHOOL
1A-1B
twee klassen
2A-2B
twee klassen
3A-3B
twee klassen
4A-4B
twee klassen in de voormiddag – één klas in de namiddag
5A-5B
twee klassen
6A
één klas

Net zoals dit schooljaar beschikken we (op dit ogenblik) over te weinig lestijden om de kleinste klasgroep
(4de leerjaar-29tal leerlingen) helemaal op te splitsen. Het vierde leerjaar zal daarom in de namiddag in
één groep les krijgen.
De wet op de privacy (GDPR) verbiedt het ons om klaslijsten op te hangen op een publiek toegankelijke
plaats. De klaslijsten zullen we via mail doorsturen van zodra ze beschikbaar zijn. Wij vragen, in
overeenstemming met de wetgeving, om deze klaslijsten niet verder te verspreiden. Aan deze lijsten
worden in principe geen veranderingen meer aangebracht zodra ze verstuurd zijn. We doen ons best om
de klaslijsten voor 8 juli in orde te krijgen. Indien dit niet lukt zullen ze verstuurd worden tegen 19
augustus. Mochten we toch onze lijsten vroeger kunnen doorsturen, zullen we dat uiteraard doen.

2. Nieuws vanuit de ouderraad

De foto’s van de
kinderfuif
(inclusief
fotobooth) kan u
vinden op de
schoolwebsite via
het tabblad
“foto’s”.
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3. Belangrijke data.
Openingsuren secretariaat en aanwezigheid directie tijdens de grote vakantie :
- Van vrijdag, 1 juli t/m vrijdag, 8 juli telkens tussen 9u.00 en 12u.00
- Van maandag, 22 augustus t/m woensdag, 31 augustus telkens tussen 9u.00 en 12.u00
Opendeur Leonardusschool:
U bent samen met uw kind(eren) van harte welkom op onze ‘opendeur’ op dinsdag 30 augustus van 18.30 u. tot
19.30 u. U maakt kennis met de klas, de leerkracht en je klasgenootjes.
Facultatieve verlofdagen
Maandag 3 oktober 2022
Vrijdag 27 januari 2023
Pedagogische studiedagen
Woensdag 23 november 2022
Vrijdag 10 maart 2023
Woensdag 26 april 2023
Vormsel en Eerste Communie
- Eerste communie : 22 april 2023 (om 10.00 uur)
- Vormsel : info via pe-elia.be
Schoolfeest 2023
- Zaterdag, 13 mei 2023
Vakanties schooljaar 2021-2022
Vrije dagen van het eerste trimester
Facultatieve verlofdag : 3 oktober 2022
Herfstvakantie: van maandag, 31 oktober tot en met zondag, 6 november 2022
Wapenstilstand: vrijdag 11 november 2022
Pedagogische studiedag: woensdag 23 november 2022
Kerstvakantie: van maandag, 26 december 2022 tot en met zondag, 8 januari 2023
Vrije dagen van het tweede trimester
Facultatieve verlofdag: vrijdag 27 januari 2023
Krokusvakantie: van maandag 20 februari tot en met zondag, 26 februari 2023
Pedagogische studiedag : vrijdag 10 maart 2023
Paasvakantie: van maandag 3 april tot en met zondag 16 april 2023
Vrije dagen van het derde trimester
Pedagogische studiedag: woensdag 26 april 2023
Dag van de Arbeid: maandag 1 mei 2023
Hemelvaart: donderdag, 18 mei 2023 - Brugdag: vrijdag 19 mei 2023
Pinkstermaandag: maandag, 29 mei 2023 (processie)
De zomervakantie van zaterdag 1 juli tot en met donderdag 31 augustus 2023.

Prettige vakantie
Het schoolteam.
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