JOMA-NIEUWS
start september
info schooljaar 2020-2021
Beste ouders en leerlingen,
Het schooljaar is weer gedaan.
Jullie hebben dat echt heel goed gedaan.
Leren, werken en spelen.
Neen, er was geen tijd om ons te vervelen.
Uitstappen en veel sport.
Soms hadden we echt tijd te kort.
Knutselen van allerlei leuke dingen,
en heel dikwijls een liedje zingen.
Ook gek doen hoorde erbij en
dat maakte iedereen blij.
Tijdens de coronaperiode hebben we anders moeten leren,
ook naar school gaan was niet hetzelfde maar we bleven wel studeren.
Bedankt ouders voor jullie aanpassing en flexibiliteit
in de coronatijd.
Nu is het poetsen en opruimen van de klas en de gangen
en kunnen we nieuwe posters ophangen.
Op 1 september starten we terug met volle moed.
Iedereen terugzien doet dan heel goed.
Geniet van de vakantie en maak veel plezier
na 2 maanden zien we jullie terug hier.
Bedankt, ouders, voor jullie waardevolle samenwerking. Jullie waren supertof!
Vandaar ook alle verdiende lof.
directie en leerkrachten van Joma
*** PRAKTISCHE INFO kleuter- en lagere school***
* Start op 1 september 2020
We hebben op dit moment nog geen info gekregen hoe de opstart op 1 september
en het kijkmoment mag verlopen. Wanneer de veiligheidsraad en het Ministerie
van Onderwijs ons deze richtlijnen zal geven, zullen we u via mail op de hoogte
brengen. Ten laatste 24 augustus hopen we u hierover te kunnen informeren.
* Klasverdeling schooljaar 2020 - 2021

Door de wet van de privacy mogen we de klaslijsten niet meer op de website
zetten en ook niet uithangen aan de ramen van de straatkant. Wanneer jullie voor
de eerste keer naar school komen, zullen er klaslijsten uithangen.

* Vrije dagen schooljaar 2020 - 2021
woensdag 16/09/2020

pedagogische studiedag

maandag 05/10/2020

vrije dag

maandag 02/11/2020 - vrijdag 06/11/2020 herfstvakantie
woensdag 11/11/2020

Wapenstilstand

maandag 21/12/2020 - vrijdag 01/01/2021 kerstvakantie
woensdag 20/01/2021
vrijdag 29/01/2021

pedagogische studiedag
vrije dag

maandag 15/02/2021 - vrijdag 19/02/2021 krokusvakantie
woensdag 10/03/2021

pedagogische studiedag

maandag 05/04/2021 - vrijdag 16/04/2021 paasvakantie
woensdag 12/05/2021

pedagogische studiedag

donderdag 13/05/2021

Hemelvaartsdag

vrijdag 14/05/2021

brugdag

maandag 24/05/2021

Pinkstermaandag

woensdag 30/06/2021

school tot 12u25 / namiddag geen
opvang

donderdag 01/07/2021 - dinsdag
zomervakantie
31/08/2021
www.jomabasis.be
* Infomomenten / ouderavonden schooljaar 2020 - 2021
We kunnen u alvast laten weten dat we het oudercontact plannen in de week van 7 t.e.m. 11 september.
* Belangrijke data:
dinsdag 22/09/2020

klas + individuele foto

vrijdag 04/06/2021

schoolfeest

