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!Like ons op Facebook voor meer foto’s! 

April 

De schoolstructuur min of meer aanhouden tijdens deze gekke en hectische periode lukte bij de 
meeste leerlingen heel goed, bij andere wat minder.  
Steeds opnieuw werden er online meetings georganiseerd, skype sessies gehouden, youtube filmpjes 
gemaakt en zowel met het lerarenteam, als met de leerlingen zelf, werden er heel wat berichten 
heen en weer gestuurd. Er werden telefoontjes gepleegd, alle social media die in ons bereik ligt - en 
dat is heel wat - werd gebruikt om iedereen, alle leerlingen verder te helpen, bij te sturen waar nodig 
om hun taken te kunnen maken.  
 
Dit om alle doelstellingen te halen die voor dit schooljaar voorop gesteld waren, maar ook om jullie 
allemaal klaar te stomen voor volgend schooljaar.  
 
En echt waar, we zijn met het hele team trots op jullie! Wat hebben jullie zich snel aangepast en 
bijgeleerd, alle media leren opnieuw of anders leren gebruiken. Jullie hebben dit goed gedaan! Dit 
werd jullie reeds met deze foto op facebook bevestigd: 

https://www.facebook.com/campusdebeuk/
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Mei 

Ondertussen stond de tijd niet stil… Het Corona-virus 
“Covid19” raasde verder om de wereld te veroveren, maar 
vanaf mei  begonnen de besmettingen met het virus in 
plaats van toe te nemen, te stagneren en vervolgens weer 
af te nemen in ons land, ok… we krijgen weer hoop, het 
einde is in zicht…  

Echter het einde van het schooljaar komt ook in zicht… Er 
zijn heel veel vragen, bij zowel leerkrachten, de school, de 
overheid, maar natuurlijk ook bij jullie, onze leerlingen. 
We proberen duidelijk te communiceren, bij te sturen en 
er zoals steeds, te zijn voor jullie.  
Voor alle vakken worden taken doorgestuurd, voor het ene vak is dit eenvoudiger dan voor het 
andere, maar iedereen geeft het beste van zichzelf. Je kan enkele van de filmpjes voor PO ook 
bekijken op onze facebook-pagina. 

Juni 

Het is zo ver! Het einde van dit woelige schooljaar is in zicht, de vakantie komt eraan! 

Vrijdag 26 juni verdedigden de leerlingen van 6T Jeugd- en Gezondheidszorg hun GIP aan de jury en 
de leerlingen van 7B. Daarbij hebben ze het onderzoek waar ze het afgelopen jaar aan gewerkt 
hebben, besproken en brachten ze ook samen het belevingsverhaal voor de aanwezigen. Daarna 
namen ze samen afscheid van de klas, school en leerkrachten. 

Jullie inzet werd beloond en we hopen op een positiever schooljaar in september. 

Maar voor nu: Geniet van de teruggekeerde rust. 

Voor onze 6e en 7e jaars die nu afstuderen, wacht wellicht toch een nieuwe levensfase. We wensen 
jullie heel veel succes! Om goede keuzes te maken en om jullie nieuwe pad te bewandelen. 

Jullie worden ook uitgenodigd om samen met jullie ouders jullie proclamatie te vieren op                 
29 juni 2021, jullie krijgen hier uiteraard nog een persoonlijke uitnodiging voor. 

 

 

 

Het ga jullie goed! 

En onthoudt:  

Onze deur staat altijd open! 

 

 

Stop-motion filmpje voor PO, Sarah van 2A 


