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Beste ouder,
Ja, vreemd hé? Op donderdag een nieuwsbrief
krijgen die normaal altijd op vrijdag wordt gepost.
Dat heeft uiteraard een reden want morgen,
vrijdag 1 oktober is er geen school.
Hoe komt dit? Iedere school mag over een heel
jaar twee vrije facultatieve dagen kiezen. Wij
spreken die dagen af met andere directies uit
onze scholengemeenschap. Op die manier zijn we
ook zeker dat er opvang voorzien kan worden
door Ravotterke, de buitenschoolse opvang.
Deze week werden er in diverse klassen luizen
gesignaleerd. We zijn alert voor die netelige
diertjes en vragen met aandrang regelmatig de
haardos van je kind te checken en eventueel de
nodige behandeling uit te voeren… dikke
dankuwel.
De inschrijvingen voor de zondagse
ochtendwandeling, georganiseerd door de ouderraad, komen vlot binnen. Het
inschrijfstrookje met een kleine bijdrage binnenbrengen is het enige wat je hoeft te doen.

KALENDER 2022
De organisatie voor het creeëren van een nieuwe schoolkalender is volop
gestart. Het brainstormen van en kiezen uit vele ideeën zorgen ervoor dat
er opnieuw een prachtige kalender 2022 gedrukt zal worden. Vrijdag 8
oktober worden de foto’s genomen. Omdat we dit jaar kiezen voor zwartwit foto’s vragen we om vrijdag 8 oktober de kinderen geen donkere kledij
te laten dragen. Lichte kleuren zullen een beter effect geven vandaar…
In november zal je de kans krijgen om één of meerdere kalenders te
bestellen.

FOTOTOESTELLEN GEVRAAGD
Voor de muzische lessen rond fotografie (en digitale
foto’s op de computer plaatsen en bewerken) zijn we op zoek naar
oude fototoestellen die ergens thuis in de lade worden bewaard maar
eigenlijk nooit meer gebruikt worden en toch nog functioneren. We
weten allemaal dat de gsm ons nieuwe fototoestel is geworden. Toch
zijn we sterk geïnteresseerd in die fototoestellen om ze in klas te
gebruiken. Indien je zo’n toestel niet meer nodig hebt dan mag je dit meegeven met je
pagadder. Gelieve oplaadkabeltje en geheugenkaart ook mee te geven. Wij zorgen voor
een tweede leven waar nog heel veel plezier kan aan beleefd worden. Een dikke dankuwel!

EERSTE COMMUNIE – TWEEDE LEERJAAR

Ja de titel klinkt vreemd en de periode is nog vreemder… Voor het tweede jaar op rij vond
de Eerste Communie plaats in de maand september. Covid hé! Voor juf Lieselot en juf Nele
was het een uitdaging het eerste leerjaar te begeleiden en de klasgroep van vorig jaar
(tweede leerjaar) voor te bereiden op een prachtige viering. Ze zijn er méér dan in
geslaagd! Het thema draaide rond het prentenboek van David McKee. Elmer is een
veelkleurige olifant die leeft tussen zijn grijze soortgenoten. Elmer wil graag grijs zijn zoals alle
andere olifanten, maar ontdekt dat het ook fijn kan zijn anders te zijn. Aan het einde van
het verhaal spreken alle olifanten af dat ze zich eens per jaar in vele kleuren tooien. In woord
en daad kwam dit verhaal tijdens de viering tot leven!

EVEN ONS TEAM VOORSTELLEN

Ieder jaar is het voor de directeur sleutelen om een goed evenwicht te vinden
in het korps en de juiste mensen op de juiste plaats te zetten. Tevens moet er
ook rekening gehouden worden met verlofstelsels, het statuut van iedere
leerkracht, klaslokalen, aantal leerlingen, enz... Dit is een moeilijke puzzel.
Graag stellen we het korps voor:

Onze kleuterafdeling:
Eerste kleuterklas A
Hildegard Vandaele (18)

Eerste kleuter/peuterklas B
Julie D’Hooghe (21)

Tweede kleuterklas A
Julie Gregoir (4) en Tuur Dewilde (13)

Derde kleuterklas A
Tatjana Depreitere (5)

Gymleerkracht kleuter
Tuur Dewilde (13) , Maria Vandenbroucke 7) en Julie Gregoir (4)
Zorgleerkracht Kleuter
Evy Vercruysse (17) en Maria Vandenbroucke (7)

Onze lagere afdeling:
Eerste leerjaar A
Eerste leerjaar B
Lieselot Vanderostyne (16)
Nele Van Hulle (14)
Tweede leerjaar A
Tweede leerjaar B
Inge De Meyer (9) en Saskia Samyn (2)
Juf Nele De Deckere (20)
Derde leerjaar
Meester Lode (15)
Ondersteunend vooral voor derde klas: Saskia Samyn (2)
Vierde leerjaar A
Vierde leerjaar B
Nathalie Flamant
(12)
Kelian Bonny (8)
Vijfde leerjaar A
Anne Heindryckx (19)
Zesde leerjaar A
Geert Beuselinck (10)
Onze omkadering:
Zorgcoördinatoren
Johan De Haes (lager) (11) en Evy Vercruysse (kleuter) (17)
Specifieke zorg kleuter: Maria Vandenbroucke (7)
Kinderbegeleiders
Martine Stroef, Maïté Dezutter, Kim Deschoolmeester
Gymleerkracht
Jürgen Landuyt (3)
I.C.T.-coördinator
Technisch:
Pedagogisch:

Thomas Van Calster
Tuur Dewilde (13)

Opvang ’s morgens en ’s avonds
Niobe Van de Walle en Kimberley Desmet
Poetsfee:
An Truong Thi Hong
Middag- en keukenhulp:
Kimberley, Nele, Maïté, Kim en Marina
Administratie en secretariaat:
Christine Timmerman, Fabienne Leurs, Marie Huys
Beleidsondersteuners:
Piet Verroens (6) en Toumai Tobin (1)
Directie:
Scherpereel Karel (22)

MENU OVER VEERTIEN DAGEN

