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Contact en vrije dagen - schooljaar 2020-2021 28/8/20
Beste ouders
Omwille van de strenge coronamaatregelen kunnen wij niet langer die fysiek open school zijn
die we zo graag willen.
We vinden dat ontzettend jammer. Onze kinderen zullen de meet-, lees- en zwemouders
ongelooflijk missen. Ook de infoavonden en oudercontacten laten we niet meer live
doorgaan.
Om jullie van alles goed op de hoogte te kunnen brengen, vervangen we dit schooljaar de
Google Classroom door Smartschool voor ouders. Neem rustig de tijd om de handleiding door
te nemen en je weg te vinden. We helpen graag als jullie vragen hebben.
We zullen zoom verder gebruiken voor overlegmomenten. We verwachten dat jullie ingaan op
uitnodigingen van onze kant. Aarzel niet om via e-mail of Smartschool of telefonisch zelf een
afspraak te maken (het algemene nummer = 015/41 45 03, de zorgtelefoon = 015/28 69 22).
Rapporten lagere afdeling:
2 oktober 2020:
extra rapport L1
30 oktober 2020:
herfstrapport
18 december 2020: winterrapport
19 maart 2021:
lenterapport
30 juni 2021:
zomerrapport
Infomomenten:
OPA: voor de peuters en hun ouders:
op afspraak op donderdagnamiddag 27/8 en vrijdag 28/8 via ingrid@esdoornschool.be
K1A: donderdag 27/8 om 18u via zoomlink:
https://us04web.zoom.us/j/79738579107?pwd=bkRyaFZjS05jcUlsZkN1eDlzMHg3QT09
wachtwoord: 8TZ3wU
K1B: donderdag 27/8 om 18u via zoomlink:
https://us04web.zoom.us/j/7356226141?pwd=RUVuRGJkZVJmVVIxR3dHcWRNc29wdz09
wachtwoord: K1B

K2A: donderdag 27/8 om 19u via zoomlink:
https://us04web.zoom.us/j/9734508656?pwd=Y0cvV3IwNXhMWkY2M2Q5UzhwazBvdz09
wachtwoord: 7z3GEx
K2B: donderdag 27/8 om 20u via zoomlink:
https://us04web.zoom.us/j/5462375306?pwd=dUtIb2loZEVyUGFEa1Y3UTVLaStsZz09
wachtwoord: 3HK9nf
K3A: donderdag 27/8 om 19u via zoomlink:
https://us04web.zoom.us/j/7620035645?pwd=c1IrVDlEazVXN2pCc2xhQzRZQkNTUT09
wachtwoord: 7WZjrQ
K3B: donderdag 27/8 om 20u via zoomlink:
https://us04web.zoom.us/j/7205975816?pwd=TUJBbzlTTTluRVlhNUdiKzI2S1Y1dz09
wachtwoord: 2T5mOS
L1A en L1B:
voor de leerlingen: woensdag 26/8 van 17u-18u, live op school
• Vanaf 16.45u ontvangst aan de inkom Bankstraat
• Ouders dragen een mondmasker
• Kennismaking met klas, juf en elkaar
• Kinderen hoeven niets mee te brengen
• Om 18u worden kinderen terug opgehaald
L1A:
voor de ouders: woensdag 2 september om 20u via zoomlink:
https://us04web.zoom.us/j/4991951551?pwd=Sm01QkZRNHIrTW5CM1JTRko5STh4dz09
wachtwoord: 1A
L1B:
voor de ouders: woensdag 2 september om 20u via zoomlink:
https://us04web.zoom.us/j/8526379338
wachtwoord: 1B
L2A: maandag 9 september om 19u via zoomlink:
https://us04web.zoom.us/j/79019481438
wachtwoord: 2A
L2B: maandag 9 september om 19u via zoomlink:
https://us04web.zoom.us/j/77508984576
wachtwoord: 2B
L3A: maandag 9 september om 19u via zoomlink:
https://us04web.zoom.us/j/8830552981?pwd=eENNL0lkSERua0xjcUM1VFYwc3lQZz09wacht
woord: 6mT2Gs

L3B: maandag 9 september om 20u via zoomlink:
https://us04web.zoom.us/j/9219195179
wachtwoord : 797486
L4A: donderdag 3 september om 19u via zoomlink:
https://us04web.zoom.us/j/7568438051?pwd=TWNEeGU0Z2hGa1BoS2ZITTBhZnpMdz09
wachtwoord: 4A
L4B: donderdag 3 september om 19u via zoomlink:
https://us04web.zoom.us/j/5101013821?pwd=cnZMZjdJTnhFSFVLS01nUm15UmIwZz09
wachtwoord: 4B
L5A: donderdag 3 september om 19u via zoomlink:
https://us04web.zoom.us/j/2204217465
wachtwoord: 687132
L5B: donderdag 3 september om 19u45 via zoomlink:
https://us04web.zoom.us/j/8329814265?pwd=cWdXbnZCQjNuaDhqZVlxelNHcXA2Zz09
wachtwoord: x85LGb
L5C: donderdag 3 september om 20u30 via zoomlink:
https://us04web.zoom.us/j/9116185911?pwd=dnRjVGlvNm1qcHRXakVPUWRiVFpGdz09
wachtwoord: 6hQjSA
L6A: dinsdag 8 september om 19u via zoomlink:
https://us04web.zoom.us/j/4377783352
wachtwoord: 384029
L6B: dinsdag 8 september om 19u via zoomlink:
https://us04web.zoom.us/j/3249066384
wachtwoord: 9yWq17
Oudercontacten:
De data worden later bepaald. We wachten de ontwikkelingen van de coronapandemie af.

Vakantiedagen voor de kinderen 2020-2021
1ste trimester:
pedagogische studiedag: maandag 5 oktober 2020
herfstvakantie: maandag 2 november – zondag 8 november 2020
woensdag 11 november 2020: wapenstilstand
kerstvakantie: maandag 21 december 2020 – zondag 3 januari 2021
2de trimester:
krokusvakantie: maandag 15 februari – zondag 21 februari 2021
pedagogische studiedag: maandag 22 maart 2021
paasvakantie: maandag 5 april – zondag 18 april 2021

3de trimester:
woensdag 12 mei 2021: halve facultatieve vakantiedag
donderdag 13 mei 2021: Hemelvaartsdag
vrijdag 14 mei 2021: brugdag
maandag 24 mei 2021: pinkstermaandag
dinsdag 25 mei 2021: facultatieve vakantiedag
woensdag 26 mei 2021: halve facultatieve vakantiedag

Met vriendelijke groeten
Gudrun Vranken

directeur

