NIEUWS
Stationsstraat 13
8340 Sijsele – Damme
 050/35 04 15
0474/74 54 34
Stationsstraat 13 8340 Sijsele – Damme
www.gemeenteschool-damme.be
gemeenteschool@damme.be
 050/35 04 15
0474/74 54 34
www.gemeenteschool-damme.be

gemeenteschool@damme.be

editie 5: mei - juni 2020

Beste ouder(s)
Wat een eigenaardige periode maken we de laatste maanden al mee! Wel naar school, niet naar school, preteachen, eigen bubbel, vakken maken op de speelplaats, vandaag dit en morgen terug iets anders. Het zijn
moeilijke tijden voor iedereen en daarom wil ik ook eens iedereen bedanken voor de geleverde inspanningen:
dank je wel leerkrachten om al het digitale werk, dank je wel ouders om samen te werken en dank je wel
kinderen om ons weer gelukkig te maken bij het terugzien. Laat ons allemaal ons best blijven doen zodat dit
niet meer hoeft in de toekomst.
Directeur Luc

WELKOM
Directeur LucBIJ JUF NATHALIE
Na de paasvakantie kwamen 3 pimpampoenen bij in de peuterklas. Het zijn:

FAMILIENIEUWS
GEBOORTEN:
o Christian, broertje voor Emma Iordan (peuterklas)
o Nore, zusje voor Daan (5de e lj) en Remi (2de lj) Van Hoornweder
Proficiat!
OVERLIJDEN:
o Denise Debel (85j), grootmoeder van Jesco Vannevel (1ste lj)
o Elvia van de Velde (89j), schoonmoeder van mevrouw Tania (eetzaal kleuters)
o Erna Gervoyse (86j), oma van juf Cindy en overgrootmoeder van Louka (2de lj) en Louise Sneppe (2de kl)
Onze deelneming!

VOOR DE FEESTAGENDA
2020 EN 2021
Omwille van de coronacrisis is de viering
van 21 mei 2020 verplaatst naar zaterdag
26 september om 10.30 uur in de kerk
van Sijsele.
De eerste communie op donderdag 13
mei 2021 om 10u30
Omwille van de coronacrisis is de viering
van 24 mei 2020 verplaatst naar zondag
4 oktober om 10.30 uur in de kerk van
Sijsele
Het vormsel voor volgend jaar is op
zondag 30 mei 2021 om 10u30.

NOG MEER VOOR DE AGENDA
De kalender voor volgend schooljaar bezorgen we u begin september. We kunnen u alvast al enkele schoolvrije
dagen meedelen.

Facultatieve vrije dagen
(dat zijn de vrije dagen die de school zelf kan bepalen):
Maandag 28 september 2020
Vrijdag 30 april 2021
Pedagogische studiedag
(de dag waarop de leerkrachten zelf op de schoolbanken zitten):
Maandag 12 oktober 2020

HUISBEZOEKEN LAGER
In deze coronatijden is niets nog zeker. Deze bezoeken gaan dit jaar
niet door. U krijgt wel nog een uitnodiging voor een open
klasmoment eind augustus.

CORONA-TURNEN

DANKUWEL !!!!
Dat de coronaperiode veel goeds in de
mens heeft voortgebracht, merkten we
ook op school.
MONDMASKERS
Een aantal mensen leverden of naaiden
zelf mondmaskers voor onze school.
Van harte dank aan:
- Varinia Dumolyn (mama Axana)
- Seline Notebaert (mama Estée,
stiefmama Willem, Rafael en
Nicolas)
- Michéle Hutsebaut (secretariaat)
- Asun Musschoot (dochter
directeur Luc)
Hoedje af voor 3 leerlingen van het 5de
leerjaar die zelf hun mondmasker
naaiden: Lex, Amélie en Xavi!

Meester Dany

LAPTOPS
Rotary Damme schonk tijdens de
preteachingperiode 7 laptops. Hiermee
ondersteunden ze gezinnen die er geen
of er tekort hadden zodat ook zij het
afstandsleren konden meedoen.
Dankuwel!

WIST JE DAT…
oude gsm’s nog steeds welkom zijn?
De teller staat momenteel op 336.
Misschien heb je de voorbije periode
kasten opgeruimd en nog iets in de
lade gevonden? De actie is
uitgesteld maar niet afgelast.

Hoe was de coronaperiode voor het 4de leerjaar?
Gelukkig is de coronaperiode voorbij! Wat vonden de leerlingen van het 4de leerjaar
ervan? We hebben het eens samen besproken!

Wat vond ik leuk in de coronaperiode?
•

Niets! (Marie-Lou)

•

Ik kon op de pls 4 (computerspelletje) spelen met mijn vrienden. (Vidar)

•

Ik kon veel in ons zwembad spelen. (Nio)

•

Ik kon veel met onze schapen praten. (Loren-Liv)

•

Ik heb veel met mijn papa geholpen en met de tractor gereden. (Keano)

•

Ik kon in alle rust en in stilte werken. (Noah)

Wat vond ik moeilijk in de coronaperiode?
•

De online-lessen vond ik soms moeilijk. (Hannelore)

•
•

Je kon weinig hulp krijgen bij de oefeningen. (Estée)
Mijn hoofd deed vaak pijn door veel op het computerscherm te moeten kijken.
(Bartek)

•

Ik vond het moeilijker om de huistaken te maken.(Jorben)

Joepi!

Daarom zijn we blij dat we weer naar school mogen!!
• Ik kan weer met mijn vrienden spelen. (Emmanuel)
• Om de juf en mijn vrienden terug te zien! (Raphaël)
• Ik kan weer beter en gemakkelijker werken
op school. (Helena)
• Juf kan in de klas betere uitleg geven. (Thias)
• We krijgen meer uitleg bij
de lessen. (Jorben)
Groetjes
Het 4de leerjaar
en juf Mieke

Wat heb ik het meeste gemist tijdens de coronaperiode thuis? (1ste leerjaar)

Eerste leerjaar en juf Baudine

