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SCHOOLNIEUWS   augustus 2021            

Beste ouders en grootouders , leerlingen en schoolteam   
   
We staan te popelen om er vanaf woensdag 01 september opnieuw een spetterend en magisch jaar van 

te maken.  

Na anderhalf jaar snakt iedereen terug naar verbinding en contact.  

Stapsgewijs gaan we terug naar het normale “schoolleven”. 

 

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 magische start 

De eerste schooldag en de rest van het schooljaar staat volledig in het teken van magie en 

mysterie.  

 

De kleuters zullen woensdag ontvangen worden op de overdekte kleuterspeelplaats en de  

kinderen van het lager op de grote speelplaats.  

Dit om de kleuters wat te ontzien van de grote drukte.  

Vanaf donderdag zullen we de kleuters ,bij goed weer, ’s morgens opnieuw ontvangen op het 

kunstgras  

 

Iedereen van het lager wordt door mezelf verwelkomd, nadien gaan de kinderen met de klas 

juf of meester naar de rij en even naar de klas. Na het weg zetten van de boekentas komen ze 

terug naar buiten en zullen ze heel wat opdrachten proberen tot een goed eind te brengen. 

Raadsels, heksen en schatkisten staan centraal.  

Het koffiemoment zal dit schooljaar terug kunnen plaats vinden.  

Dit omwille van de grote toestroom van ouders op 1 september.  

De zorgjuffen bekommeren zich vooral over de nieuwe leerlingen en instappers.  

Zij worden persoonlijk ingelicht hierover.  

  

 Nieuwe gezichten op school  

 

Bij de kleuters blijft iedereen op post. We hebben uiteindelijk enkel afscheid moeten nemen 

van juf Sofie De Moor, zij blijft weliswaar binnen onze scholengemeenschap.  

Juf Janna wordt toegevoegd aan ons zorgteam en zal de vervangingen op zich nemen.  

 

In het lager zien we enkele nieuwe gezichten. Juf Amber zal juf Sofie Vt vervangen  

gedurende een volledig schooljaar omwille van bevalling en juf Chloé zal tot en met  

18 oktober het zesde leerjaar voor haar rekening nemen in de plaats van juf Annelies die nog 

geniet van haar bevallingsverlof.  

Zij beviel tijdens de vakantie van een flinke zoon, genaamd Sieme.  

 

Bij de toezichters verwelkomen we juf Karen en Febe. Zij vervangen juf Joyce en Jeanine.  

We wensen alle nieuwkomers veel succes.  

Paus Johannescollege 
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Website : www.pausjohannescollege.be 
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 Infoavonden schooljaar 2021-2022 

 

Deze avond staat de infoavond van de jongste kleuters op het programma alsook het  

wenmoment voor instappers. Maandag volgen de oudste kleuters en eerste leerjaar.  

 

Op 6,7 en 9 september volgt de infoavond voor de rest van het lager.  

We hopen jullie talrijk te mogen ontvangen op de verschillende locaties.  

 

 Verkeer en veiligheid + gezonde levensstijl 

 

Het gezond ontbijt zal opnieuw plaats vinden op vrijdag 3 september 2021.  

Dit wordt een klasmoment. Een moment waar de kinderen en juf/meester elkaar nog verder 

leren kennen op een spontane manier. Er volgt op 1 september nog een brief.  

 

We blijven ook alle ouders en kinderen verwelkomen via het wandelpaadje en uitwuiven via 

de parking. Mogen wij vragen dit te blijven doen.  

Mogen wij ook  vragen om de parking dus niet meer op te rijden na 08.00 uur en voor 16.15 

uur. Bij het oprijden steeds de snelheid matigen en uitkijken voor voetgangers.  

Enkel parkeren op parkeerplaatsen, niet voor de paaltjes.  

Dit om de veiligheid van iedereen te garanderen en evacuatie mogelijk te maken, indien  

nodig. De plaats voor mensen met een handicap kan enkel en alleen worden gebruikt wanneer 

je beschikt over een specifieke kaart.  

 

 Communicatie en briefwisseling 

 
Het ouderplatform is terug operationeel. Vanaf volgend schooljaar wordt dit vervangen door 

Smartschool. Een platform met nog meer mogelijkheden en vooral heel gebruiksvriendelijk.   

Alle communicatie op vrijdag zal steeds via deze manier gaan.  

Ook antwoordstrookjes en oudercontacten zullen op deze manier worden georganiseerd.  

De rekeningen zullen ook blijvend digitaal worden doorgestuurd, terug met betaalknop.  

Vanaf heden gebruiken wij ook een ander programma voor de rekeningen en administratie, nl. 

Informat. Deze wijzigingen zijn het gevolg van de fusie met de Broeders van Liefde.  

 

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 


