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SCHOOLNIEUWS   mei  2022          
Beste ouders en grootouders , leerlingen en schoolteam   
   

 Nieuws vanuit het team 
- Juf Nathalie stopt op het einde van dit schooljaar als zoco op onze school.  

Zij kiest voor een nieuwe uitdaging op een school in Anderlecht.  
Een geschikte opvolger wordt gezocht en zal in september worden voorgesteld.  

- Volgend schooljaar kunnen we een 4e kleuterklas inrichten. Dit heeft wel wat gevolgen voor de  
inrichting van het schooljaar 2022-2023. Extra ruimte en tijd om deze klas te laten turnen, extra  
lestijden voor onze gymleerkrachten, maar ook lestijden voor een klastitularis.  
Mengen van klassen en groepen, minder zorguren, …. 
Uiteindelijk zal het wel resulteren in klassen van 18 in plaats van 27 waardoor de kwaliteit  
gegarandeerd zal stijgen.  

- Juf Eva en Janna zullen volgend schooljaar samen de vierde kleuterklas leiden.  
Dit in een week-week systeem.  
We wachten nog op lestijden lerarenplatform, maar zullen die pas ontvangen in de eerste week van 
juli waardoor dit mogelijks nog kan wijzigen en we toch kunnen kiezen voor één vaste juf.  

- Juf Sofie Van thienen zal volgend schooljaar hervatten, weliswaar deeltijds, waardoor juf Amber in 
het tweede leerjaar deeltijds kan blijven.  

- Juf Janne zal volgend schooljaar niet meer op onze school staan, daarvoor hebben we te weinig  
lestijden. We bedanken haar voor haar inzet en toewijding en wensen haar veel succes.  

- Juf Chloé die bij ons op school halftijds stond in beleidsuren kunnen we nog geen zekerheid geven 
omtrent volgend schooljaar. Ook daar moeten we nog wat geduld uitoefenen tot wanneer we alle 
lestijden hebben en de puzzel gemaakt is.  

 

 Regeling einde schooljaar 
Alle kleuterklassen zullen op het einde van dit schooljaar gemixt worden.  
Dit omwille van de 4e kleuterklas alsook het overgaan van 3 kleuterklassen naar 2 leerjaren in het 
eerste.  
Ook in het L3 zullen we de kinderen nog eens mixen.  
Voor mensen die nog niet lang op school zijn verduidelijk ik even:  
We proberen kinderen na verloop van enkele jaren nog eens te mixen met het oog op  
nieuwe kinderen leren kennen, maar ook het oog op vormen van heterogene groepen.  
Af en toe is het ook nodig om eens een nieuwe dynamiek aan een klasgroep te geven.  
Vroeger deden we dit 4 keer , we hebben dit na grondige evaluatie herleid tot 2 keer.  
Dit bleek voor de kinderen idealer te zijn.  
Vrijdag 24 juni communiceren we in welke klas jullie kinderen volgend schooljaar zullen zitten.  

 

 Open schooldag op 11 juni 2022  
Vanaf 08.30 uur: mogelijkheid zijn tot ontbijt op school.   
Tussen 10 en 12 uur: zoektocht doorheen de klassen en spelenmarkt op de parking onder toezicht 
Vanaf 11 uur bar 
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 Afscheid juf Veronique 
Op donderdag 30/06 vieren we ,met de kinderen, het afscheid van juf Veronique.  
Jarenlang kleuterleidster, beleidsondersteuner, lid van de schoolraad en het kernteam geweest.  

 

 Rapport in juni 
Rapporten worden afgehaald op dinsdag 28/06 tussen 18.00 en 19.00 uur.  
De ouders komen dit samen met het kind ophalen en kunnen afsluiten met de klasleerkracht via een 
informele babbel.  
De rapportmap graag terug meegeven op donderdag 30/06. Dit omwille van het feit dat de  
rapporten meegaan naar een volgend schooljaar en overgedragen worden aan de nieuwe juf of 
meester. Zij zullen dit rapport verder aanvullen en op deze manier kunnen jullie evolutie en groei 
doorheen de jaren volgen. Jullie krijgen het digitale rapport zeker aangeleverd op woensdag 29/06.  

 

 Open klasdag op 29/08/2022 : nieuw op onze school i.f.v. warme transities 
Op 29/08 voorzien we een kennismakingsmoment voor alle leerlingen, maar specifiek voor  
instappers in september, nieuwe leerlingen en kleuters die voor de eerste keer naar het lager  
komen. Alle leerkrachten van het kleuter en lager zullen tussen 10 en 12 uur in hun klas te vinden 
zijn. Dit moment dient enkel en alleen om al eens kennis te maken met de nieuwe juf/meester en de 
klas. Hier wordt nog geen info gegeven of wordt er iets gevraagd aan de kinderen.  

 

 Belangrijke data 
 
- Open schooldag op zaterdag 11/06 
- Voetgangersexamen op woensdag 08/06 
- Schoolreis kleuters op donderdag 14/06 
- Schoolreis lager op dinsdag 16/06 
- Fietsexamen op woensdag 22/06 
- Traditionele voetbalmatch tussen leerkrachten en L6 op vrijdag 24/06 
- Frietjesfestijn op maandag 27/06 + kinderfuif 
- Proclamatie K3 op school rond 15.00 uur op dinsdag 28/06 
- Afhalen rapporten en formele babbel tussen 18 en 19 uur op dinsdag 28/06 
- Proclamatie L6 in het cultuurhuis om 19.30 uur op dinsdag 28/06 + blijven slapen op 

school 
- Ontbijt op school voor L6 op woensdag 29/06 
- Afscheid juf Veronique op donderdag 30/06 

 
 
 
 
Een warme groet  
Kristof Hoste , Directie en het schoolteam 


