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Beste ouders en grootouders , leerlingen en schoolteam
We zijn blij jullie opnieuw met goesting te mogen begroeten. De laatste weken van de
vakantie zijn de leerkrachten alweer volop aan de slag om er het beste jaar ooit van te maken. Heel wat
leerkrachten voelen extra kriebels aangezien ze in een andere klas zullen staan. Zij zullen minstens
even zenuwachtig zijn als heel veel kinderen die ook opnieuw moeten
wennen aan de nieuwe leerkracht , regels en huisstijl.
Ik wens ieder lid van ons schoolteam veel succes.

 Eerste schooldag , een nieuwe start
Vanuit onze klemtoon op het ontwikkelveld ‘ oriëntatie op de wereld ‘ zetten wij als
jaarthema in op de vier natuurelementen ( aarde-lucht-water en vuur ).
We willen de kinderen nieuwsgierig maken naar de wereld waarin ze leven.
De kinderen zullen de school betreden via een blotevoeten pad en krijgen meteen een etiket
met een kleurencode van de groep waarin ze zullen zitten.
Na het kort woordje van de directeur verwelkomen we ook de kleuters en gaan we aan de slag
in de verschillende klassen en ruimtes op onze school.
Ze krijgen een heuse zoektocht voorgeschoteld , maar meer nieuws op de eerste schooldag
van de werkgroep. Het wordt geweldig!
 Nieuwe gezichten op school en heuglijk nieuws , ook droevig nieuws.
We verwelkomen op onze school opnieuw kleuterjuf Eva Bracke vanuit het lerarenplatform
en meester Andreas Van Den Broecke vanaf eind september als vervanger van enerzijds juf
Annelies in het zesde leerjaar en later van juf Els die eind januari ook in
bevallingsverlof zal gaan.
Je leest het goed , juf Els en ik zelf zijn opnieuw voorzichtig zwanger . Het blijft geweldig
nieuws , maar toch heel dubbel.
Meester Bram komt terug. Hij zal de opdracht vervullen van meester Maarten die we niet
meer terug zullen zien. Hij aanvaardde een job in zijn geboortedorp.
We wensen Maarten alle goeds en bedanken hem voor de jarenlange inzet voor onze
scholengemeenschap.
Onze gedachten zijn nog steeds bij Bram Bogaert . Een oud-leerling van deze school die
morgen begraven wordt. Hij zal ook een plekje in onze school krijgen.
 Vernieuwde website en communicatie vanuit de klassen
Meester William en een bereidvolle ouder hebben deze zomer de laatste hand gelegd aan onze
vernieuwde website. Ik vind hem prachtig.
Bedankt voor dit vrijwillige werk meester William.
Deze week en volgende week zullen we hem volledig up to date brengen .
Leerkrachten zullen vanaf heden via een zelfgemaakte blog of website jullie op de hoogte
houden van de klaswerking. Per leerjaar zal er een blog of website bestaan. Vanop de website
van de school worden jullie hiernaartoe gestuurd.
Facebook zullen we niet meer toestaan vanuit de klassen.
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 Infoavonden schooljaar 2017-2018
Op dinsdag 11 en donderdag 13 september hopen we jullie allen te begroeten en wordt het
nieuwe schooljaar ingeleid door de directie in de refter. Hier willen we jullie informeren over
nieuwigheden op onze school en waar we dit jaar onze focus leggen. Ook de zorg en het OC
zal hier een woordje doen. Nadien gaan jullie samen met de leerkracht naar de klas voor meer
praktische info.
 Bouwwerken op onze school
Onze school is momenteel een bouwwerf , we hebben oog voor de veiligheid van onze
kinderen en hebben het nodige gedaan. Zo staat er vanaf gisteren een tent om kinderen op te
vangen bij slecht weer en zullen kinderen via dranghekkens naar de klassen kunnen gaan. De
werken zullen zeker tot en met maart in beslag nemen , hopelijk hebben we vlugger een
overdekte speelplaats en kan de tent opnieuw verdwijnen. Het brengt heel wat veranderingen
met zich mee ( rijen , boekentassen , … ) , maar hierover meer op de infoavond.
 Oudercomité PJC
Het oudercomité laat volgende zaken weten :
- Zij zoeken een peter of meter per klas : brug tussen ouders en oudercomité verkleinen
( info@pjcouders.be )
- Eetfestijn zal doorgaan op zondag 07 oktober 2018 , kerstmarkt op vrijdag 14
december
- Koffie en gebak op eerste schooldag , iedereen van harte welkom
 Verkeer en veiligheid + gezonde levensstijl
Vanaf maandag 03 september zal de ingang langs de Hundelgemsesteenweg volledig
afgesloten worden zolang de bouwwerken duren.
Alle kinderen zullen de school binnen gaan en verlaten via de Baron Arthur Verhaegenlaan
omwille van veiligheidsredenen. Zowel ’s morgens als ’s middags als ’s avonds.
De fietsers zullen nog steeds de school verlaten via de parking en de andere kinderen via het
paadje. Gelieve dus het paadje en de parking voor hen vrij te houden zodat we allen tijdig de
school kunnen verlaten.
We kozen als team na enkel proefprojecten om vanaf volgend schooljaar enkele zaken
definitief aan te passen. Zo zal de school enkel tijdens de middag een sapje aanbieden , tijdens
de speeltijden zal water gepromoot worden en kan enkel dit gedronken worden. Kinderen
zorgen hier zelf voor.
In de voormiddag kiezen we steeds voor fruit of groente en in de namiddag kan men een koek
eten als men dit wil. De koek wordt steeds meegebracht in een doosje , geen papier meer.
We willen met z’n allen het afval op school trachten te reduceren. Bij de kleuters behouden ze
de fruitdag op dinsdag.
Graag willen we jullie nogmaals vragen om bij traktaties van verjaardagen het suikergehalte
laag te houden. Het hoeft niet altijd een grote taart te zijn of koeken , een fruitsaté of droge
cake is ook lekker. We merken dat vooral in de maand juni heel wat lekkers in de vuilnisbak
verdwijnt omdat het te veel is . Alvast bedankt

Bedankt om jullie kinderen opnieuw aan ons toe te vertrouwen , wij zullen er
zorg voor dragen.
Kristof Hoste , Directie en het schoolteam
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