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SCHOOLNIEUWS   februari  2020            

Beste ouders en grootouders , leerlingen en schoolteam   
   

 Veiligheid en gezonde levensstijl : afsluiten helm op , fluo top , voetgangers examen 

Net voor de vakantie werd de actie succesvol afgesloten. Een grote pluim alweer voor al onze leden 

van de werkgroep verkeer. We durven te hopen dat met het afsluiten van de actie ook alle hesjes en 

helmen niet verdwijnen. Want uiteindelijk doen de kinderen het niet voor de stempels , maar voor hun 

eigen veiligheid.  

We hebben ook onze snelheidsmeter op de juiste plek gekregen. Op dinsdag 3 maart ontvang ik de 

mobiliteitsambtenaar om onze school in kaart te brengen en de gebreken op te lijsten, met de  

bedoeling om deze aan te pakken. 

Ondertussen is het voetgangers examen ook uitgewerkt door de werkgroep en zullen de leerlingen van 

het vierde leerjaar hun voetgangers examen voor de eerste keer kunnen afleggen op het einde van dit 

schooljaar. Het betreft een wandeltocht van een kleine 2 km met enkele gevaarlijke punten in  

verwerkt. Het zich correct leren begeven in het verkeer als voetganger is hier de voornaamste  

doelstelling. Verdere info volgt later.   

 

 Nieuws uit het team : wijzigingen en vervangingen , veel verschuivingen in het kleuter 

 

Na de krokusvakantie hervat juf Eva opnieuw voltijds het werk na een langdurige afwezigheid wegens 

ziekte. We heten haar van harte welkom terug.  

 

Juf Tina zal bij de peuters en eerste kleuters steeds op woensdag, donderdag en vrijdag extra  

ondersteunen. Zij stapt in via instaplestijden. ( gevolg van een gunstige evolutie in aantallen bij  

kleuters op onze school ) 

 

In het lager zal juf Marijke de switch maken van het tweede leerjaar naar het zesde leerjaar.  

Dit al zeker tot en met de paasvakantie. We bedanken haar uitvoerig om dit te willen doen voor onze 

school, de kinderen van L6B en juf Annelies. Ondanks dat een zesde leerjaar haar voorkeur niet  

wegdraagt zal ze dit met hart en ziel doen om de normale gang van zaken zo veel als mogelijk te laten 

doorgaan. Dit zal vooral voor de kinderen rust brengen, kwaliteit en zorgt op zich voor zo weinig  

mogelijk aanpassingen binnen ons team. Juf Sofie Vt zal voortaan alleen verder doen in het tweede 

leerjaar. Kleine inspanningen voor ons en het enige wat we momenteel kunnen doen voor juf  

Annelies. We blijven nog steeds op zoek naar een vervanger voor juf Annelies.  

 

Meester Peter zal pas hervatten op maandag 15 maart. In zijn plaats vonden we juf Charlotte bereid 

om zijn taken over te nemen. We wensen haar veel succes en heten haar welkom bij ons op school.  

 

 Instappers na de krokusvakantie  
Na de krokusvakantie verwelkomen we : Machteld, Julien en Tino 

Welkom op onze school , wij zijn blij met jullie erbij! 
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 Inschrijvingen op onze school : vrije inschrijvingen 

 

14 broers en zussen werden reeds ingeschreven. 28 plaatsen zijn er nog over momenteel.  

 

2 maart 12u ’s middags tot 31 maart 12u ’s middags : aanmelden via 

http://meldjeaanbasis.gent.be 

28 april vanaf 12u ’s middags: bekendmaken van de resultaten aan de ouders en scholen 

4 tot 26 mei : inschrijven kinderen met een toewijzing uit de aanmeldingsprocedure 

Vanaf 29 mei : start vrije inschrijvingen 
 

 Oudercomité : fuif + oproep nieuwe leden 

 

De kinderfuif werd een heus succes. Plezier voor jong en oud. Zeker iets dat voor herhaling vatbaar is. 

Alweer een fijn initiatief van ons oudercomité. We mogen van geluk spreken met zo een enthousiast 

team. Toch kampen zij ook met een personeelstekort. We hebben dringend nood aan nieuwe krachten, 

want op dit moment draaien alle fijne initiatieven op een paar schouders. Een situatie die niet gezond 

is op termijn.  

 

 

 Oudercontacten op dinsdag 10 maart 

Op dinsdag 10 maart worden enkele ouders uitgenodigd door de klasleerkracht of  

zorgleerkrachten. Bij sommige klassen werd er besloten om geen ouders uit te nodigen.  

Dit oudercontact kwam er voornamelijk op vraag van ouders met een kleuter die was ingestapt na het 

eerste oudercontact. Zij dienden in het verleden heel lang te wachten op wat nieuws omtrent hun  

peuter.  

In het lager merkten we op dat het tweede oudercontact voor veel ouders een verplicht nummertje 

werd. Een avond om nog eens te horen dat alles goed loopt of dat er zaken vanuit de zorg lopende zijn. 

Toch voelde elke ouder zich verplicht om te komen waardoor het minder functioneel en zinvol was. 

Met dit nieuwe initiatief vragen we enkel ouders waarbij we het zinvol vinden om nog eens de koppen 

bij elkaar te steken of waar dingen zullen worden voorgesteld om via de zorg aan te pakken.  

De directie zal op deze avond niet aanwezig zijn. Op de andere vier oudercontacten ( 2x lager en 2x 

kleuter ) kan je me steeds vinden in mijn bureau. Spring gerust binnen indien je met vragen,  

bedenkingen of tips zit.  

 

 Weetjes en nuttige info  

 

- Het kriebelteam zal pas na de paasvakantie in actie schieten 

- Het schoolfeest op zaterdag 20 juni 2020 zal in teken staan van talen en diversiteit op onze 

school.  

Kleuters zullen samen werken met kinderen uit het lager en zullen samen een werelddeel  

belichten. Als middel gebruiken ze muzische bouwstenen en bouwstenen media.  

Muziek, dans, drama, beeld, mediavaardigheden komen aan bod.  

In elke nieuwsbrief geven we wat meer details prijs.  

 

 

 

 

 

 

 

Warme groet 

 

Kristof Hoste , Directie en het schoolteam 

http://meldjeaanbasis.gent.be/

