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Beste ouders en grootouders , leerlingen en schoolteam
We zijn terug opgestart, iedereen met veel enthousiasme en met een nieuwe lei.
Een lei die kan gevuld worden met vaardigheden, attitudes en kennis.
Een lei die regelmatig kan afgewassen worden om opnieuw te beginnen.
Een lei waar foutjes maken moet als er nadien effectief iets mee gebeurt.
Een lei die af en toe ook gewoon leeg kan zijn omdat niet alles hoeft genoteerd te worden
en omdat bepaalde zaken gewoon gebeuren door het voor te doen, door het voor te
leven.
Denken we maar aan waarden en normen en welbevinden en betrokkenheid.
Niet belangrijker dan al de rest, maar minstens even belangrijk.

 Eerste schooldag , een nieuwe start
We mochten op de eerste schooldag 15 nieuwe kleuters verwelkomen.
Welkom aan: Elias, Samuel, Halilou, Manou, Alix, Gilles, Wout, Julian, Helena, Mia,
Wout, Emile, Floris, Boris en Maxim. We zullen goed zorgen voor jullie en met jullie
op tocht gaan.
Ook in het lager mochten we 9 nieuwe kinderen verwelkomen.
Welkom aan: Daoud, Issa, Philip, Betina, Ilona, Maîthé, Vienna, Kilian en Nathan.
Ook met jullie gaan we verder op pad, we hopen jullie snel te leren kennen, jullie vertrouwen te winnen en samen er een onvergetelijk jaar van te maken.
 Wijzigingen binnen het team
We nemen vanaf oktober definitief afscheid van juf Margot, onze zorg coördinator.
Zij gaat haar tocht verder zetten in de hogeschool Howest. We wensen haar veel succes en wensen haar te bedanken voor haar inzet en werkijver gedurende 12 jaar.
Ook juf Veronique neemt voor even afscheid van onze school omwille van gezondheidsproblemen. We hopen haar zeker en vast nog terug te zien, maar gunnen haar alle tijd
om te zorgen voor haar gezondheid, iets wat van groter belang is dan de job op zich.
Ze blijft betrokken bij de school vanop een afstand.
We hopen tegen volgende week iemand nieuw te verwelkomen in de refter. Het aantal
eters onder de middag blijft stijgen, we zitten gemiddeld aan 120 eters waardoor deze
taak niet meer haalbaar is voor twee personen. We hebben drie sollicitanten en hopen
daar de geknipte persoon te vinden voor deze taak en onze school.
 Meters van de klas
Alle klassen hebben ondertussen een meter. De groepjes komen stilaan tot stand. We
danken de meters voor het engagement. Zij zullen regelmatig een vinger aan de pols
houden bij jullie ouders en ook in nauw contact staan met het OC.
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 Oudercomité PJC : eetfestijn
Het OC doet nog eens een oproep om jullie in te schrijven voor het eetfestijn op zondag 6 oktober. De inschrijvingen worden maandagavond afgesloten(digitaal). De inschrijvingen op papier worden vandaag afgesloten.
Op dit moment hebben we slechts 300 eters waar we in het verleden steeds met 700
waren. We hopen dat jullie dit weekend nog massaal inschrijven .
Omdat dit de ouder betrokkenheid verhoogt, maar ook omdat het OC op deze manier
een
grote financiële steun kan blijven zijn voor onze school. We moeten daar niet flauw
over doen. Deze zomer werden alle kosten die gemaakt zijn op de vernieuwde speelplaats zo
gedragen door het OC. Waarvoor grote dank vanuit ons team, maar vooral vanuit de
kinderen.
 Verkeer en veiligheid + gezonde levensstijl
Na de herfstvakantie start de werkgroep verkeer opnieuw met de fluo-actie. Meer info
volgt later.
De warme maaltijden op school worden algemeen goed onthaald. We stijgen gemiddeld van 95 maaltijden naar 120.
De kwaliteit en vooral evenwichtige aanbod is gegarandeerd. Er zijn dagelijks leerkrachten die ook warm eten en die toch duidelijk het verschil merken. We beseffen
maar al te goed dat sommige kinderen voorstander waren van veel gehakt, maar dienen
eerst en vooral te waken over de kwaliteit van het eten. Ook het feit dat er rauwkost
wordt voorzien vinden wij
absoluut geen probleem als “warme” maaltijd, integendeel zelfs. Opmerkingen mogen
steeds doorgegeven worden via de meters en dan gaan we in overleg met de traiteur en
kijken wat haalbaar en realistisch is om te wijzigen in de mate van het mogelijke.

Herinnering:
 Maandag 30 september geen school : lokale verlofdag
 Dag van de leerkracht op zaterdag 5 oktober
 Spreekavond “50 tinten groen” vanuit de school omtrent
de speelplaats in wording, dit is geen initiatief vanuit het
OC. Meer info volgt later.

Kristof Hoste , Directie en het schoolteam
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