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SCHOOLNIEUWS   augustus 2019            

Beste ouders en grootouders , leerlingen en schoolteam   
   

We staan te popelen om er vanaf maandag 02 september opnieuw een spetterend jaar van te  

maken. Een jaar waarin we voor elkaar de lat hoog leggen, maar ook een jaar waar er opnieuw veel 

kansen worden gegeven en er voldoende ruimte en mogelijkheden zijn om fouten te maken en hieruit 

te leren.  

Ik wens ieder lid van ons schoolteam veel succes. 

Ik hoop ook dit jaar opnieuw op een spontane, warme en constructieve manier met jullie als ouder, 

samen op weg te gaan. Hand in hand met als enige doel, het welbevinden en de leerwinst van jullie 

kind(eren) te realiseren.  

 

 Eerste schooldag , een nieuwe start 

De eerste schooldag staat volledig in het teken van de spionage. Meer kan ik jullie echter niet 

toevertrouwen. De kleuters zullen ontvangen worden op de overdekte kleuterspeelplaats en de 

kinderen van het lager op de grote speelplaats. Iedereen wordt door mezelf verwelkomd, na-

dien gaan de kinderen met de klas juf of meester naar de rij en naar de klas. Na het opnemen 

van de maaltijden en het weg zetten van de boekentas komen ze terug naar buiten en zullen ze 

heel wat opdrachten proberen tot een goed eind te brengen. 

Ouders worden door het OC getrakteerd op koffie en gebak.  

Dit zal doorgaan aan de fietsenstalling.   

 

De juffen van het eerste leerjaar en de zorgmensen bekommeren zich eerst en vooral over de 

nieuwe kindjes en de kinderen die voor de eerste keer naar de grote school komen. 

  

 Nieuwe gezichten op school  

We verwelkomen opnieuw juf Yana in de muisjesklas ter vervanging van juf Kim.  

In de bijenklas staat juf Janna te popelen om zich te ontfermen over de kinderen van juf  

Uriëlle die zwanger is en zal “out” zijn tot einde schooljaar.  

Voor de rest geen al te grote wijzigingen.  

In het lager hervatten juf Els (vierde leerjaar) en juf Sofie (tweede leerjaar). 

 

 Infoavonden schooljaar 2019-2020 

Gisteren stond de infoavond van de kleuters op het programma en het eerste leerjaar. Op 10 

en 12 september de infoavond voor de rest van het lager.  

We hopen jullie talrijk te mogen ontvangen in de refter.  

Verdere info volgt nog volgende week vrijdag via het ouderplatform.  

 

 Meters en/of peters gezocht voor elke klas 

Elke klas is op zoek naar een meter of peter. Iemand die zich engageert om gedurende het 

schooljaar de link te zijn tussen ouders onderling, tussen ouders en oudercomité, maar ook om 

de band tussen de ouders aan te halen onderling en ideeën uit te wisselen of afspraken te  

maken onderling. Op de infoavond zal een sjabloon liggen om in te vullen.  
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Het is de bedoeling dat iedere ouder huiswaarts gaat en de naam en het gezicht kent van de 

meter of peter van de klas.  

 

 Oudercomité PJC  

Het oudercomité laat volgende zaken weten :  

 

- Eetfestijn zal doorgaan op zondag 06 oktober 2019  

- Koffie en gebak op eerste schooldag , iedereen van harte welkom  

 

 Verkeer en veiligheid + gezonde levensstijl 

Het gezond ontbijt zal opnieuw plaats vinden op woensdag 11 september 2019.  

De brief hieromtrent mogen jullie verwachten via het ouderplatform op vrijdag 6 september 

2019.  

We blijven ook de toegang via de Hundelgemsesteenweg afsluiten. Dat wil zeggen dat alle 

kinderen de school binnen gaan en verlaten via de Baron Arthur Verhaegenlaan.  

Dit lijkt ons veiliger en gemakkelijker te organiseren en verliep trouwens uitstekend vorig 

schooljaar.  

 
 Communicatie en briefwisseling 

 
Vanaf dit schooljaar willen we het ouderplatform volledig in gebruik nemen.  

Alle communicatie op vrijdag zal via deze manier gaan.  

Ook antwoordstrookjes en oudercontacten zullen op deze manier worden georganiseerd.  

De rekeningen zullen ook blijvend digitaal worden doorgestuurd.  

We zijn er ook in geslaagd om vanaf heden de mails enkel via gezinsoudsten te versturen. Zo 

vermijd je meerdere zelfde mails. Wijzigingen van het mailadres kan je zelf aanpassen binnen 

de instellingen.  

 

Volgende week vrijdag krijgen jullie een formulier mee waarin jullie, desgevallend, kunnen 

aanvinken dat jullie toch kiezen voor de papieren versie. Toch doen we een warme oproep om 

zo veel als mogelijk mee te stappen in ons digitaal verhaal.  

Rekeningen kunnen enkel en alleen worden digitaal verstuurd.  

Wie hulp nodig heeft of niet vlot kan werken met het ouderplatform, spring gerust eens  

binnen of spreek mezelf of het secretariaat aan en wij overlopen dit even met jullie of  

organiseren een moment met andere ouders.  

 

 

 

Bedankt om jullie kinderen opnieuw aan ons toe te vertrouwen , wij zullen er 

zorg voor dragen. 

 

 

 

 

Kristof Hoste , Directie en het schoolteam 


