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Beste leerlingen
Beste ouders
Deze vierde nieuwsbrief van dit schooljaar zou ons verlangend hebben doen
uitkijken naar het derde trimester, altijd een trimester met een feestelijk randje. Dan
zijn er de toonmomenten in muziek en woord, dit jaar ook in dans, er zijn de
eindejaarstentoonstellingen in beeldende kunst, er is een Open Deurdag en we
kijken reikhalzend uit naar het volgende schooljaar met de voorbereiding van de
herinschrijvingen.
Helaas staat ongeveer alles wat je hierboven leest momenteel op losse schroeven.
We blijven ons voorbereiden op toonmomenten en openbare examens en op
eindejaarstentoonstellingen, maar we hebben er nog geen idee van in welke vorm
die zullen mogen plaatsgrijpen. Op een Open Deur of onze feestelijke aanwezigheid
op de Dag van het Park op 30 mei durven we nauwelijks nog hopen. En over het
volgende schooljaar hebben wij nog veel vragen. Toch starten we ook daar vanaf
volgende week met de voorbereidingen...
Volgende week gaat ook de academie, die zoals je weet integraal deel uitmaakt van
het onderwijs in Vlaanderen, helemaal dicht. Dat is erg jammer, maar het is helaas
niet anders...
Wim Chielens
Algemeen directeur

Paasvakantie één week vervroegd
Concreet wordt de paasvakantie één week vervroegd en start die dus aan onze
academie, zowel voor jongeren als volwassenen op maandag 29 maart. Het zou
beste kunnen dat de leerkrachten in de loop van de week contact opnemen om een
opdracht te geven of afspraken te maken omtrent het einde-examen, enz. We hopen
dat je die ter harte neemt.
Let wel, nu zaterdag 27 maart is er dus wél nog les!

Een lege agenda...
Een academie is een plek waar het een jaar rond bruist van de activiteit. Er zijn
optredentjes, klasconcertjes, toonmomenten, tentoonstellingen, open
klasmomenten, oudercontacten, enz. Een academie is een plek waar generaties
elkaar treffen. Volwassen leerlingen lopen er tussen kinderen van zes en zeven,
volwassenen musiceren met jongeren, oma’s en opa’s komen kijken en luisteren
naar hun kleinkinderen...
En dit alles is niet zomaar een bijkomstige activiteit in ons lesprogramma, het vormt
één van de kerncompetenties van onze leerplannen. Het “tonen” of “performen” is
een cluster van liefst 20 leerdoelen in Podiumkunsten en 7 in Beeldende Kunsten.
Het gaat over goed voorbereid zijn en beheersen van plankenkoorts, zich
concentreren en spelplezier tonen, het publiek kunnen raken.
Om maar te zeggen, onze lege agenda maakt ons treurig, maar er is helaas voorlopig
niets aan te doen. We duimen voor het einde van het schooljaar en bereiden daar,
misschien tegen beter weten in, toch op voor!

Al een account op mijnacademie.be?
Om je evaluatie nog eens rustig te kunnen nalezen en om je straks snel en
gemakkelijk te herinschrijven, maak je best een account bij mijnacademie.be. Dat is
een onlineplatform van alle academies in Vlaanderen. Je kiest voor Kunstacademie
Poperinge en dan voor Muziek, Woord & Dans of voor Beeldende Kunst. En dan kan
je je account aanmaken. Voor alle gezinsleden op hetzelfde adres moet je maar één
account aanmaken, bij één van de twee academies. Ga dus snel naar:
https://mijnacademie.be/kunstacademiepoperinge

Picknicktafels bij de Oostlaan
Bij onze hoofdschool in de Oostlaan hebben we twee picknicktafels geplaatst. Nu het
mooiere weer eraan komt, kan dat handig zijn voor wie bijvoorbeeld op woensdag
meteen van school komt en hier zijn boterhammetjes opeet. Het kan ook een
gezellige plek zijn om te wachten om opgepikt te worden.
Ook het speelpleintje achter de hoge berm is in samenwerking met de Stad
Poperinge aangelegd en mag dus ook gebruikt worden door onze jonge leerlingen.
Mag ik van de gelegenheid gebruik maken om nog eens te herinneren aan onze
parkeerregels. De kiss & rideplaatsen zijn uiteraard alleen bedoeld voor auto’s die
eventjes hun kinderen afzetten of oppikken. Je kan er niet parkeren. De rood
omrande parkeerplaatsen zijn voor kortparkeren (15 minuten!). Kom je zelf met de
auto naar de les, dan moet je parkeren op de ronde parking, op die achter het
gebouw of op de nieuwe parking vooraan rechts.

Lessenroosters komen eraan
Er zijn momenteel nog heel wat onzekerheden omtrent onze omkadering voor
volgend schooljaar. Wij hebben er nog geen zicht op of we gehoor krijgen op onze
vraag om enigszins gecompenseerd te worden voor het verlies aan leerlingen door
de coronacrisis. Vandaar dat lessenroosters opstellen niet gemakkelijk is. Toch
hopen we tegen 1 mei een (voorlopig) lessenrooster te kunnen opstellen, zodat je
zicht krijgt op volgend jaar en je dat kan afstemmen op de andere hobby’s van jezelf
en/of de kinderen.

Volg onze facebookpagina
Nu de Coronacrisis onze klassen achter gesloten deuren houdt, missen wij heel erg
de klasconcerten, toonmomenten en andere openbare activiteiten. Het enige wat we
kunnen doen is filmpjes en foto’s maken van ons werk en dat doen we heel dikwijls.
De resultaten daarvan vind je op onze facebookpagina. Breng ons zeker eens een
bezoekje: https://www.facebook.com/kunstacademie.poperinge

Duimen voor een goed einde van het schooljaar
En dan rest mij alleen nog jullie en jullie kinderen een prettige paasvakantie toe te
wensen. We hopen dat je ’t praktisch wat geregeld krijgt volgende week.
Samen duimen we voor een redelijke heropstart na de paasvakantie en een einde
van het schooljaar dat ons toch eventjes weer het gevoel geeft dat we op een échte
academie zitten, met live muziek, met toneel- en dansvoorstellingen, allemaal voor
een levend publiek. Met tentoonstellingen in al onze vestigingsplaatsen Beeldende
Kunst en een feestelijk concert als afsluiter (op zaterdag 26 juni, save the date...)

