2020 • 2021
Do
Wo
Do
Za

01/10/2020
07/10/2020
29/10/2020
31/10/2020
31/10/2020 – 08/11/2020

Schoolfotografie
Geen school
Individuele gesprekken + boekenbeurs
Klusjesdag
Herfstvakantie

Wo
Wo
Do

11/11/2020
18/11/2020
10/12/2020
14/12/2020 – 18/12/2020

Geen school
Geen school
Schooloverleg voor alle ouders
Individuele gesprekken

19/12/2020 – 03/01/2021

Kerstvakantie

13/02/2021 – 20/02/2021

Krokusvakantie



(Wapenstilstand)
(opvang open)

Wo
Za

17/03/2021
27/03/2021
03/04/2021 – 18/04/2020

Geen school
Klusjesdag
Paasvakantie

Di
Woe
Ma
Woe
Don
Vr
Ma
Za
Ma

27/04/2021
28/04/2021
03/05/2021
12/05/2021
13/05/2021
14/05/2021
24/05/2021
29/05/2021
14/06/2021
21/06/2021 – 25/06/2020

Schooloverleg voor alle ouders
Geen school
Geen school
Geen school
Geen school
Geen school
Geen school
Schoolfeest
Geen school
Individuele gesprekken

29/06/2021

Eindforum

30/06/2021

Evaluatie voor het team, geen school



Wo

(opvang open)

(opvang open)

(opvang open)
(opvang gesloten)
(opvang open)
(Hemelvaart)
(opvang gesloten)
(Pinksterenmaandag)
(opvang gesloten)

(opvang is open)

FORA

Het coronavirus kan ervoor zorgen dat bepaalde activiteiten last minute niet kunnen doorgaan.
Hou daarom het schoolnieuws in de gaten voor een laatste update.

2020

18/09, 23/10, 20/11 (licht in donkerfeest), 04/12 (Sinterklaas), 18/12

2021

29/01, 26/02, 19/03, 30/04, 28/05

ACTIVITEITEN

www.freinetcontext.be
Facebook @FreinetschoolContext

Licht in donkerfeest 20/11

Een sprookjesachtige avond met lampionnenparade, theater, show en muziek. Nadien kan je genieten van
hartverwarmende soep of chocomelk. Vergeet je beker niet.

Klusjesdag 31/10 en 27/03

Het team en de ouders bouwen letterlijk samen aan een mooiere school en een mooi domein. Er wordt telkens
kinderopvang voorzien en we sluiten af met een gezellige lunch. Zoals je weet, maken vele handen licht werk.

Schoolfeest 29/05

Feest op school! Doe mee aan de workshops, geniet van een optreden. Allemaal rond een thema. Welkom op
school voor een hapje en een drankje aan onze bar of op het terras.

Curieuzeneuzemoment laatste week van de zomervakantie
Ouders en kinderen kunnen kennis komen maken met de begeleider en de klas. Ook de kinderen zien elkaar terug,
het ijs wordt al een beetje gebroken.
Forum zie data aan de voorkant
De kinderen tonen er trots hun projecten, wat leeft in de klas. Het forum is voor iedereen! Het forum start om 14u15
en eindigt om 15u.

OVERLEGMOMENTEN
Leefgroepoverleg 3 x per jaar, leefgroepbegeleider legt vast
Een bijeenkomst voor ouders en begeleider(s) per leefgroep voor info-uitwisseling, overleg en evaluatie van de
leefgroepwerking. Een leefgroepouder wordt verkozen en is aanspreekpunt voor de leefgroep.
Ouderoverleg 3 x per jaar, enkel voor leefgroepouders en directeur
Alle leefgroepouders en de directeur komen samen in het ouderoverleg. Opmerkingen vanuit de leefgroepen en
klasoverschrijdende punten worden er besproken. Ook denken we er na over acties ‘van ouders, voor ouders’.
Schoolraad 2-3 x per jaar
De schoolraad stippelt de beleidslijnen voor de school uit en neemt personeelszaken voor haar rekening. Ouders,
begeleiders en directie zijn erin vertegenwoordigd.
Werkgroepen Wil je helpen? Meer info bij de voorzitters van de werkgroepen
De werkgroepen ondersteunen de dagelijkse werking van de school. Per werkgroep is er een
verantwoordelijke als aanspreekpunt en is er een teamvertegenwoordiger. Aarzel niet en kom erbij!
De directeur De deur van de directeur staat altijd voor u open
Blijf niet zitten met een vraag, probleem of suggestie, voor alles kunnen we samen een oplossing vinden.
Individuele gesprekken 3 x per jaar, leefgroepbegeleider maakt doodle/link op om in te schrijven
Zoals de naam dus aangeeft, een individueel gesprek tussen ouders en leefgroepbegeleider.
Schooloverleg 2x per jaar

INFO

Alle ouders worden uitgenodigd op het schooloverleg. Samen met begeleiders en directie wordt de visie
verder besproken, krijgen ouders de kans mee te denken over de groei en bloei van de school. Een plaats waar
innovatieve ideeën vorm kunnen krijgen.

Directieteam: Fien Wackenier en Mike Goudeseune
Secretariaat: Shana Goethals
050 36 18 48
info@freinetcontext.be
www.freinetcontext.be

