
 

 
MEI / JUNI 2020 

  Met dit maandblad willen wij u, lezer, nog beter informeren 

over wat er zich op onze school afspeelt… 

 

NIEUWS Gemeentelijke Basisschool Oedelem 

 participatie 

 

 

 

 Oudercomité 

Maandag 6 juli om 20 u. 
Iedereen welkom… 

 

 

CORONAmaatregelen vanaf 15 mei  

Steeds rekening houdende met de voorschriften van de 

overheid, de suggesties van de onderwijskoepel, de beslissingen 
van de veiligheidsraad en de haalbaarheid voor onze school 

(beschikbaarheid lokalen, stromen leerlingen en leerkrachten, 
sanitaire voorwaarden,...) is de school geleidelijk weer kunnen 

opstarten.  
Aanvankelijk enkel met de zesde, eerste en tweede klas….  

De voorgeschreven maatregelen dwongen ons de leerlingen in 
subgroepen op te splitsen en die alternerend naar school te 

laten komen. Leerkrachten boden de leer- en oefenstof aan via 
contactonderwijs én afstandsonderwijs. 

Wanneer álle kinderen opnieuw mochten starten koos de school 
om het werken met kleine deelgroepen in de lagere klassen 

door te trekken. Enerzijds omwille van de sanitaire beperking, 
anderzijds omdat we ondervonden dat we de kinderen in de 

deelgroepen beter kunnen begeleiden en opvolgen én meer 
inoefen- en leerkansen kunnen bieden. 
 

Alle correspondentie is terug te vinden op de ouderpadlet: 

https://padlet.com/hildelanduyt/7oqb6tjwcv9k  
 

Voor velen was het een 
vermoeiende ervaring: we 

verwachtten de voorbije 
periode heel wat van onze 

leerkrachten, kinderen en 
hun ouders: zich 

aanpassen aan een nieuwe 
manier van leren, leren 

plannen, 
verantwoordelijkheid 

opnemen, veelvuldig 

communiceren, … 
 

Voor al die inzet en dat 

doorzettingsvermogen:  

Dankjewel! 
 ‘Vlijtig* liesje’; voor wie aandachtig en ingespannen ergens aan werkt… 

Evaluatie 

De leerlingen worden formatief getoetst: we 

verwachtten immers engagement van de leerlingen via 
taken, al of niet ‘online’, werkbundels, … . Vooral de 

gegevens die we van uw zoon of dochter reeds 
verzameld hebben gedurende het schooljaar vóór de 

lockdown, geven ons de nodige informatie om 
prospectieve beslissingen te nemen.  

Op het einde van het schooljaar staan we garant dat 
elke leerling een faire evaluatie zal krijgen via de 

klassenraden. 
Rapport 

Omdat we ons toespitsten op de essentiële leerstof 
en omdat we naast het contactonderwijs ook 

afstandsonderwijs aanboden is het rapport ook 
hiernaar aangepast. 

Oudercontact 

Alle ouders worden door de klastitularis uitgenodigd 

voor een oudercontact: ofwel telefonisch, ofwel op 
school. 

Naar het secundair, schooljaar 2020 – ‘21 

De regering besliste om de toelatingsvoorwaarden 
tot het eerste secundair eenmalig te wijzigen. 

Daardoor is de info die u eerder dit jaar via de 
school of het CLB kreeg, niet meer helemaal correct. 

Concreet betekent dit voor leerlingen die nu de 
overstap maken van het lager onderwijs naar het 

secundair onderwijs het volgende: 
Zijn toegelaten tot het 1° leerjaar A: 

• leerlingen met getuigschrift basisonderwijs 
• leerlingen zonder getuigschrift basisonderwijs, 

mits akkoord van de toelatingsklassenraad van de 

secundaire school 
Zijn toegelaten tot het 1° leerjaar B: 

• leerlingen zonder getuigschrift basisonderwijs 
• leerlingen met getuigschrift basisonderwijs, mits 

akkoord van de toelatingsklassenraad van de 
secundaire school 

• leerlingen die het zesde leerjaar niet gevolgd 
hebben én voor 31/12/’20 12 jaar zullen zijn. 

Het CLB-team helpt u graag als u hierover vragen 
heeft via  050 44 02 20. 

U kan ook terecht op school, op 
www.onderwijskiezer.be of op 

www.clbchat.be . 

 Berenjacht 

 
Tel het aantal beren aan de  de 

ingang van de school… Stuur je 
antwoord naar 

info@gemeenteschooldenotelaar.be . 

Voor een juist antwoord  
ontvang je een beloning…. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze zomervakantie wordt er eentje als nooit tevoren. 

Misschien een dagje strand, misschien ook niet. Misschien 

een pretparkbezoek, misschien ook niet. Wat wél zeker is: 

je kind zal zich niet willen vervelen. Een duik in een boek 

kan hierbij helpen. Bovendien zorg je ervoor dat je kind 

geen leesachterstand oploopt! 

6 tips! 

Tip 1: lees elke dag 10 minuten  
Lezen hoeft niet lang te duren. Zeker niet in de vakantie. 

Oefen elke dag een tiental minuten. Zo blijft het kort en 
interessant. Lees bijvoorbeeld één of twee mopjes.  

Tip 2: een boek is meer dan tekst  
Een boek met veel illustraties is vaak uitdagender: de 

woorden in het boek zijn beperkt, maar de illustraties 
tonen veel meer. Bovendien zit er in dit soort boeken heel 

wat vaart.  
Tip 3: lees een bekend sprookje  

Kies een verhaal dat kinderen al kennen. Bij sprookjes 
weten kinderen wat er gaat komen en begrijpen ze het 

verhaal veel gemakkelijker. Zo kunnen ze zich zonder 
frustraties focussen op het technisch lezen.  

Tip 4: lezen en doen 
Kinderen vinden het fijn om na het lezen een spelletje 

spelen of activiteit te doen die aansluit bij het boek. Maak 
zelf een leuke memory met woorden en tekeningen uit het 

boek. Zoek een mooie kleurplaat om in te kleuren.  
Tip 5: een andere cultuur  

Verhalen uit andere culturen intrigeren en prikkelen, zeker 
voor jonge lezers. En voor kinderen met een 

migratieachtergrond is het juist fijn om iets vanuit de 
thuiscultuur te herkennen. Ga daarom op zoek naar diverse 

verhalen.  

Tip 6: zoek iets dat ze leuk vinden  
Leesverhalen komen in allerlei vormen en maten. Maak een 

bewuste keuze uit het grote aanbod. Selecteer op thema, 
lengte, auteur en/of illustrator. En vooral: kies iets dat het 

kind leuk zal vinden. 
Registreer op www.zomerlezenkids.com  

 
Loop ook eens langs in de bib… 

 
 

 
 

 
 

 

CLB  

Vaccinaties – medische controle 

 

De vaccinatie (via Vrij CLB De Havens) 
in het  5de  leerjaar is dit schooljaar al 

gebeurd. 
Wat K1 betreft, daar is het onmogelijk dat elke kleuter 

dit jaar ‘gezien wordt’, daarom werden de ouders via mail 

gecontacteerd. 
Op basis van de doorgekregen info en de info van de 

vragenlijst die ouders invulden, werd een selectie 
gemaakt van wie in de loop van juni uitgenodigd wordt op 

het centrum.  
De kleuters die dit schooljaar niet ‘gezien zijn’, worden 

begin volgend schooljaar op school een beperkter 
onderzoek aangeboden (zonder ouders). 

Vieringen 

Door de coronamaatregelen werden de jaarlijkse 

vieringen (Lentefeest en communies) voor de eerste en 
zesde klas geannuleerd. 

Ook de daaraan gekoppelde receptie, aangeboden door 
het oudercomité, kon niet doorgaan. 

Vanuit de parochie werden nieuwe data naar voor 
geschoven: 

• zondag   27 september om 10u: Eerste 
Communie op St.-Lambertus Oedelem 

• zaterdag 10 oktober om 17u: Vormsel  
op St.-Lambertus Oedelem 

Het Oudercomité organiseert voor  
• het eerste leerjaar van schooljaar 2019-2020 

alsnog een receptie op zondag 4 oktober 2020 
om 10u30 

• het zesde leerjaar van schooljaar 2019-2020 
alsnog een receptie op zondag 18 oktober 2020 

om 10u30. 

Vieringen 2021 

 

EERSTE COMMUNIE 2021 

> zaterdag 1 mei om 14u : Oedelem St Lambertus 
 

VORMSEL 2021 
> zaterdag 22 mei om  17u: St Lambertus 

 

Keuze levensbeschouwelijk vak 

 

Ouders van kleuters in klas 3 maken voor het eerst een 

keuze levensbeschouwing. De kinderen ontvangen een 
formulier via de klastitularis en vóór 30 juni terug te 

bezorgen! 
Overige leerlingen die voor volgend schooljaar de keuze 

van levensbeschouwing wensen te wijzigen moeten voor 
30 juni 2020 een formulier opvragen via het secretariaat 

en terug indienen met hun ‘nieuwe’ keuze. Deze kan niet 
meer gewijzigd worden gedurende het hele schooljaar. 

 

Ouders met vragen rond het kiezen van godsdienst of 
zedenleer voor hun kind kunnen steeds terecht bij  

de directie: directeur@gemeenteschooldenotelaar.be 
en/of 

de vakleerkrachten: 
Katholieke godsdienst: 

sofie.vanpeteghem@gemeenteschooldenotelaar.be 
Niet-confessionele zedenleer:   

hilde.debacker@gemeenteschooldenotelaar.be  



 

 
 

 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

schooljaar 2020-2021 

 

 

Schoolvrije dagen  
goedgekeurd schoolraad d.d. 15.06.2020 en onder voorbehoud van het vakbondsoverleg  

 Woensdag 16 september 2020: pedagogische studiedag: VRIJAF voor de leerlingen  

 Maandag 28 september 2020: facultatieve vrije dag 

 Herfstvakantie  

van maandag 2 november t.e.m. zondag 8 november 2020 

 Woensdag 11 november 2020: Wapenstilstand: VRIJAF 

 Kerstvakantie 

van maandag 21 december 2020 t.e.m. zondag 3 januari 2021 

 Dinsdag 2 februari 2021: pedagogische studiedag: VRIJAF voor de leerlingen 

 Krokusvakantie 

van maandag 15 februari t.e.m. zondag 20 februari 2021 

 Paasvakantie  

van maandag 5 t.e.m. zondag 18 april 2021 

 Donderdag 13 mei 2021: OLH Hemelvaart: VRIJAF 

vrijdag 14 mei 2021: brugdag: VRIJAF 

 Vrijdag 4 juni 2021: facultatieve vrije dag 

 Maandag 24 mei 2021: Pinkstermaandag: VRIJAF 

 
data om te noteren 

 

 (Uitgestelde) Eerste Communie:  zondag   27 september 2020 om 10u 

receptie: zondag 4 oktober 2020 om 10u30 

 (Uitgestelde) Plechtige communie/Vormsel: zaterdag 10 oktober 2020 om 17u 

receptie: zondag 18 oktober 2020 om 10u30 

 Sneeuwklassen: van zaterdag 16 t.e.m. zaterdag 23 januari 2021 

 Carnaval: donderdagnamiddag 11 februari 2021 

 Streekbierenbingoavond: zaterdag 27 februari 2021 

 Lentefeest L1 en L6 

 Eerste communie: zaterdag 1 mei 2021 om 14u, St.-Lambertus Oedelem 

 Plechtige communie: zaterdag 22 mei 2021 om 17u, St.-Lambertus Oedelem + 

18u30: receptie eerste en zesde klas 

 Papa’s-meespeeldag 

 Proclamatie L6: donderdag 24 juni 2021 om 20u 

 Schoolfeest: zondag 27 juni 2021 

 … 

 



 

Lezen is heel leuk… test jij eens onderstaande manieren uit? 

Waar lees jij het liefst? 
 

NAAM: ____________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Uitdaging: breng je bingoblad mee bij de aanvang van het nieuwe schooljaar en je krijgt een beloning als je minstens 10 

verschillende manieren om te lezen uittestte.  


