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Beste ouders,
2021: een nieuw jaar dient zich aan! We zoeken met zijn allen verwoed naar lichtpuntjes en we klampen ons vast aan de geringste belofte. En ja, alle leerlingen tegelijk
weer op school, dat zou pas een droomstart zijn!
Helaas, bij het opstellen, drukken en verzenden van deze nieuwsbrief heeft de realiteit deze wens alweer ingehaald. Minstens ook in de twee weken na de kerstvakantie
mogen en kunnen we het contactonderwijs niet voluit voor al onze leerlingen ontrollen.
We werken dus nog wat verder in code oranje.
We nemen de veiligheids- en hygiënemaatregelen en praktische gevolgen verder in
acht: overal binnen het schooldomein mondmaskers, handen zoveel als mogelijk ontsmetten, afstand bewaren, klasbubbels intact houden, te gebruiken lokalen voor de
leerlingen tot een minimum beperken, vaste zitplaatsen in klaslokaal en restaurant,
geen keukenaanbod maar persoonlijk lunchpakket, geen avondstudie voor tweede
en derde graad …
We behouden onze schoolorganisatie zoals na de herfstvakantie:
1. voor de eerste graad volledig contactonderwijs
2. voor de tweede en de derde graad week om week contact- en afstandsonderwijs, in onderstaande volgorde
• week 4-8 januari

contactonderwijs voor derde en vijfde jaar
afstandsonderwijs voor vierde en zesde jaar

• week 11-15 januari

contactonderwijs voor vierde en zesde jaar
afstandsonderwijs voor derde en vijfde jaar

Indien de pandemiesituatie ook daarna geen versoepelingen toelaat, zetten we volgende agenda verder:
• week 18-21 januari

contactonderwijs voor derde en vijfde jaar
afstandsonderwijs voor vierde en zesde jaar

• week 25-29 januari

contactonderwijs voor vierde en zesde jaar
afstandsonderwijs voor derde en vijfde jaar

• week 1-5 februari

contactonderwijs voor derde en vijfde jaar
afstandsonderwijs voor vierde en zesde jaar

• week 8-12 februari

contactonderwijs voor vierde en zesde jaar
afstandsonderwijs voor derde en vijfde jaar
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Voor onze zesdejaars passen we de tweewekelijkse data voor hun projecten en de
daaraan gekoppelde vakken aan:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

5 januari: gekoppeld vak (in afstandsonderwijs)
12 januari: project (in contactonderwijs)
19 januari: project (in afstandsonderwijs)
26 januari: gekoppeld vak (in contactonderwijs)
2 februari: gekoppeld vak (in afstandsonderwijs)
9 februari: project (in contactonderwijs)

Krijgt de kerstvakantie toch een verlengstuk, dan schuiven we alles een weekje door.
Ter herinnering:
1. Vrijdag 22 januari is voor alle leerlingen van KSO Tielt-Ruiselede een lesvrije dag!
2. De krokusvakantie loopt van zaterdag 13 februari tot en met zondag 21 februari.
Daarna volgen opnieuw zes lesweken tot aan de Paasvakantie.

AGENDA
JANUARI 2021
Kerstvakantie
19 december 2020 – 3 januari 2021
Wo. 13/01 10:15
Vr. 15/01 08:25
09:20
Ma. 18/01 08:25
09:20
Di. 19/01 08:25
09:20
10:30
11:25
Vr. 22/01 >>>>
Ma. 25/01 08:25
10:30
Di. 26/01 08:25
10:30
Wo. 27/01 13:00
Vr 29/01 14:10
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derdes en vierdes – eerste ronde wiskundeolympiade
2KTLb-c – leren leren
2KLTa – leren leren
2MTWb-c – leren leren
2KTGa-b – leren leren
2KTLd – leren leren
2MTWa – leren leren
2MTWd – leren leren
2MTWe – leren leren
facultatieve vrije dag
2KTGa-b – film ‘The boy in the striped pyjamas’
2KTLa – film ‘The boy in the striped pyjamas’
2MTWb-c – film ‘The boy in the striped pyjamas’
2KTLd, 2MTWd – film ‘The boy in the striped pyjamas’
vijfdes en zesdes – biologieolympiade
2KTLb-c, 2MTWa-e – film ‘The Boy in the striped pyjamas’
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WISSEL STUDIERICHTING/ONDERWIJSVORM
Wie van studierichting of onderwijsvorm wenst te veranderen, kan dit uiterlijk op
vrijdag 15 januari doen. Leerlingen die willen wisselen nemen echter best vanaf
maandag 4 januari een frisse start. Mogen we vragen om de wijziging zo snel mogelijk
door te geven aan de directie? Dat kan via debron@molenland.be of tijdens de openingsuren in de vakantie. Zo kunnen we de nodige afspraken maken en de administratie vlot verwerken.

GEZONDHEIDSWEKEN 2021
Het tweede trimester is traditioneel de periode waarin we focussen op een gezonde
levensstijl in de brede zin van het woord. We werken jaarlijks een uitgebreid aanbod
uit voor al onze leerlingen: van gezonde ontbijten, een boombal, een spinningsessie,
naar lezingen over ongepast seksueel gedrag, drugs of alcoholmisbruik, tot reanimatiesessies en een crashtest door de Responsible Young Drivers … Corona gooit ook
hier roet in het eten. We schorten deze initiatieven dus even op en hopen met alle
betrokkenen dat we ze toch later dit jaar nog kunnen organiseren.

LOCAL MADNESS 2 UIT
Twintig jaar nadat het eerste album op de markt kwam en een
waar collector’s item en een stukje Tielts cultureel erfgoed werd,
brengt minionderneming Mikado Local Madness 2 uit. Ook nu prijken er enkel bands op van Tieltse bodem die eigen werk maken en nog
actief zijn. Er is pop, rock, metal, folk en punk, en zelfs kindermuziek. De
cd bevat muziek van onder andere The Dirty Scums, Weireldverbeteroars? en DIRK..” Op de cover staan foto’s gemaakt door zesdejaars die het
project ‘Praxis in de esthetica’ volgen. Grafisch vormgever Tom Vanlaere
puzzelde alle beelden in mekaar en maakte er een mooi geheel van. Je kan de cd
bestellen op https://mikadodbr.wixsite.com/home!

ENGLISH IN ACTION ZOMER 2021
Ook in de zomer van 2021 organiseren we een taalbad Engels op school. Engelstalige
leerkrachten van het Britse taalinstituut English in Action geven van maandag 23 tot
en met vrijdag 27 augustus op speelse en interactieve wijze Engels aan toekomstige
eerstejaars, huidige eerstes, tweedes en derdes. Meer info over hoe je kan inschrijven zal in de loop van het tweede trimester beschikbaar zijn via onze website!
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