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Beste ouders
Er was deze week bij sommige ouders en kinderen wat ontgoocheling omdat het ziekteverlof van een juf verlengd
werd en ze dus hun vertrouwde juf nog niet terug zagen. Ik kan deze ontgoocheling ten volle begrijpen maar ik kan u
verzekeren dat de school al het mogelijke doet om een medewerker die afwezig is te vervangen.
Vooreerst is het een geneesheer die bepaalt dat een zieke medewerker dient thuis te blijven. Daar kan de school uiteraard niks tegen in brengen. Op dat moment wordt onmiddellijk het nodige gedaan om een vervanger te vinden.
Binnen onze KBK scholengemeenschap is iemand dag en nacht aan de slag om medewerkers te vinden. Maar een vervanger vinden is momenteel totaal niet vanzelfsprekend.
Wanneer in een ander bedrijf een werknemer uitvalt door ziekte, dan valt heel dikwijls het werk stil. Zo moest men
hier op school bijvoorbeeld twee weken geleden grondboringen komen uitvoeren maar die werden gewoon afgevoerd door ziekte. Morgen staat binnen de scholengemeenschap een navorming op het menu en ook die werd zopas
afgevoerd wegens ziekte.
Op een school ligt dat natuurlijk anders. Wanneer een medewerker ziek uitvalt, dan kunnen wij niet zeggen: “De lessen gaan vandaag niet door, uw kind kan thuis blijven.” Dus zoeken wij een oplossing. Momenteel is het echter zo dat
we zieke medewerkers meestal moeten vervangen met mensen uit de eigen ploeg vermits er bijna geen vervangers
te vinden zijn. De krapte op de arbeidsmarkt neemt nog steeds verder toe, wat betekent dat er vaak gewoon geen
mensen te vinden zijn om iemand te vervangen. In heel Vlaanderen kampt men met een tekort aan leerkrachten.
Zelfs van bij de start in september waren er openstaande vacatures die niet ingevuld geraken. En er is voorlopig weinig zicht op beterschap. Voor de komende jaren voorspelt men nog een oplopend tekort aan leerkrachten.
Vandaar ook dat we als school, met de hele ploeg, sterk inzetten op veerkracht. Zowel bij de kinderen als bij de medewerkers. We proberen als school kinderen en medewerkers weerbaar te maken. Wanneer het wat moeilijker gaat
proberen we hen veerkrachtig te maken en zelfs in moeilijke situaties steeds de positieve kansen te zien én te grijpen
die erin vervat zitten. Dit is niet steeds evident en gemakkelijk, maar toch geloven we daar met het hele team in. We
proberen goed voor elkaar te zorgen en steeds elkaar de kracht te geven om vanuit het positieve verder te doen.
Het is dan ook geen toeval dat we het thema ‘veerkracht’ kozen als onderwerp voor onze pedagogische studiedag van
deze week. ‘Veerkracht’ is ook het thema van één van onze lopende Europese Erasmus+ projecten. (project Rescon)
We zijn dan ook blij dat u, als ouder, dagelijks meehelpt om uw kind(eren) veerkrachtig te maken. Zo proberen we
samen dagelijks uw kind de beste zorgen te geven, in de best mogelijke omstandigheden!
Ik wens u dan ook te bedanken voor het vertrouwen in onze school!
Groet!

Eerste (communie) stapjes zijn gezet

Wat na het zesde ?

Deze week startten we met de voorbereiding van de eerste communie.
We gingen op verkenning in de kerk om alles eens van dichterbij te bekijken…

De infoavond voor ouders over
'de overstap naar het secundair
onderwijs' gaat door op donderdag 28 februari 2018 om 19u30
in OC Marke. U krijgt die avond
een duidelijk beeld van de vernieuwde structuur van het secundair onderwijs. Er wordt ook een
algemeen kader meegegeven
over de mogelijke verschillen
tussen scholen.

De grote inkomdeur die wat gebogen was vond ik mooi. (Pim)
Toen we binnenkwamen zagen we het wijwater. Leuk om daar onze 2
vingers in te stoppen voor het kruisteken. (Felix)
We zagen veel standbeelden van mensen die vroeger goede dingen deden voor anderen. (Lucas)
Om de kerk versieren zijn er mensen die een bloemetje leggen. (Jens)
In de kerk zagen we een bijzonder bankje om te bidden. (Nina)
Jezus moest het kruis dragen tot hij doodging. (Lars)
Pater Damiaan hielp in Hawaii de mensen daar. (Sep)
De eerste communie vindt plaats in de St.-Maartenskerk op zaterdag
11 mei om 10u.

Affiches
Vandaag kregen alle oudste leerlingen een affiche mee naar huis
van de nu al legendarische Generation Party die plaats vindt op
vrijdag 15 maart 2019. U zou de
affiche in de badkamer kunnen
hangen, maar wij verkiezen toch
wel een raam langs de straatkant!
Van harte dank voor de medewerking!

Klimaatbroeders
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Op Dikketruiendag maakten onze leerlingen hun hoop op een gezond
leefmilieu kenbaar aan de hand van zelfgemaakte affiches en slogans.
Alles gebeurde binnen de schoolmuren, maar het enthousiasme was er
daarom niet minder om. Het totaal afgelegde aantal milieuvriendelijke
kilometers strandde op ….

Er moest nog bij “schaap op je los”, maar er
was niet genoeg ruimte op het bord.

Ook sport en ontspanning dragen uiteraard bij aan een gezonde levensstijl. Woensdagnamiddag werd er netbal gespeeld in het Fort en natuurlijk was ook onze school aanwezig.

Alexx, Madéleine, Maxine en Dounia.
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Wonderweken voor L6
Donderdag 14 februari was het Valentijn en dat ging niet onopgemerkt voorbij. In L6 brachten de leerlingen voor elkaar een kleine attentie mee. De dag
begon dan ook hartverwarmend en sfeervol. Volgende week vertrekken onze zesdeklassers trouwens op bosklas. Alles wijst erop dat het met deze vrolijke vriendengroep een onvergetelijke tijd zal worden !
Heel wat klasactiviteiten staan op dit ogenblik in het teken van de bosklas
(vertrek woensdag 20 februari). Deze tiendaagse uitstap naar de Ardennen
is voor heel wat leerlingen één van de hoogtepunten van het jaar. Meester
Jan en juf Debo kunnen al jaren rekenen op hun trouwe begeleiders Mike,
Koen en Stephan. Opmerkelijk is dat Stephan vanaf de start van de bosklassen in 1978 deel uitmaakt van het bosklasteam.
Het vertrouwde klaslokaal wordt tijdens deze periode ingeruild voor Château d’Insegotte, onze tijdelijke verblijfplaats in Filot, Hamoir.

Filot is een deelgemeente van Hamoir en ligt
in het zuiden van de provincie Luik.

