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‘Pluk de dag, niet alleen als het een ROOS is of een MADELIEFJE – dan is het immers
geen kunst om de dag te plukken – pluk hem ook als het een DISTEL is.’
Patricia de Martelaere

Beste directie, teamleiders, mentoren, docenten,
Patricia de Martelaere zegt het kernachtig, veel coronadagen hebben we niet altijd als
rozen en madeliefjes ervaren maar als distels. Hopelijk hebben er regelmatig rozen en
madeliefjes tussen gezeten. Laten we die niet vergeten en blijven koesteren.
Graag bedanken wij jullie voor het vertrouwen in onze onderwijsorganisatie. We
hebben weliswaar het afgelopen jaar minder uitnodigingen ontvangen voor fysieke
lessen. Toch hebben jullie via mails en telefoontjes laten weten dat jullie ons zeker niet
vergeten zijn en ons na de coronacrisis weer graag voor de klas zien staan. Dat heeft
ons heel goed gedaan. Dat geeft ons tevens het gevoel dat onze gastlessen er toe doen
en het verschil maken.
Ook voor jullie is het opnieuw een bijzonder jaar geweest met veel uitdagingen,
beperkingen en onverwachtse vragen en mogelijkheden.
Met “voor jullie” bedoelen we de schoolleiding, docenten, ondersteunend personeel en
de leerlingen en ouders/verzorgers. Voor iedereen is het opnieuw een heftig en
wederom uitzonderlijk schooljaar geweest.
Binnenkort breekt de zomervakantie aan. De Lockdown regels zijn alweer behoorlijk
versoepeld. We kunnen weer uit eten, een museum bezoeken, op reis of whatever.
Opnieuw een periode van afstand nemen van het hectische schoolleven. Zie je ernaar
uit of tegenop? Hoe jullie deze tijd ook tegemoet gaan, we wensen jullie een goede tijd
toe waarin hopelijk voldoende tijd voor rust, ruimte en bezinning is.
De foto op de voorkant met de ondergaande (van licht naar donker) of opkomende
(van donker naar licht) zon over het landschap en het water, leert ons opnieuw een
les: zien we het glas als halfvol of halfleeg?
Wij van KlasseTaal kijken met optimisme en verlangen uit naar het schooljaar 20212022; naar nieuwe ontmoetingen met jullie en met de leerlingen en studenten.
Samen werken we aan een respectvol leef-werk- en leerklimaat, waarin elke leerling en
elk personeelslid zich veilig voelt en tot zijn/haar recht kan komen.
Een vriendelijke en collegiale groet,
Team van KlasseTaal

Respect geeft meer kleur aan je omgeving
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