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Beste kinderen en ouders, 
 
Na een bevlogen start zijn we ondertussen al 3 weekjes verder! Ik hoop van harte dat die start goed verlopen is. 
Verandering van vakantie naar school, verandering van meester of juf, voor sommigen verandering van school, dat 
vraagt de nodige aanpassing. We willen alvast allen werk maken van een ongelofelijk schooljaar, in teken van 
ontwikkeling en groei. Naast de stevige werkmomenten is er zeker heel wat ruimte voor leuke en ontspannende 
momenten in de klas. Maak er samen is moois van! 
 
Groeten, 
Namens het hele team, 
Meester Peter dir 
 
Piekfijn uniform… 
Alle kinderen worden in piekfijn uniform verwacht! In de loop van de eerste weken houden we dit in het oog, goede 
afspraken maken goede vrienden. Uiteraard zijn het niet de leerlingen maar vooral de ouders die instaan voor de  
aankoop van het uniform. Stel dat er toch iets niet in orde is,  
gaat er een briefje mee naar huis.  
 
 
Leerkrachtenteam 2018-2019 
 
1A: juf Carine  1B: juf Virginie/juf Laura    
2A: juf Chris  2B: juf Elisabeth  
3A: juf Isabelle  3B: juf Mieke/meester Bart   
4A: meester Peter 4B: juf Jorien 
5A: juf Caroline  5B: juf Linde     
6A: juf Dorothea 6B: juf Tilde 
 
Beweging: juf Charlotte/meester Ruben/meester Pieter  Muzo-coach: juf Aagje Muziekjuf: juf Katrien 
Zorgcoördinator: juf Hilde     Zorg onderbouw: juf Hertha 
Zorg bovenbouw: juf Katrien     Taalbeleid/mentor: juf Anneleen 
juf Frans/Engels: juf Pascale     ICT: meester Bart  
Secretariaat: juf Chris      Boekhouding: Anja Debloudts 
Opvang en toezicht: juf Annick     Onderhoud en klusdienst: Mohammed en Abdelhak 
Directie: meester Peter dir. 
   
 
Zwemabonnement 
Indien ouders wensen gebruik te maken van het abonnement (voor privégebruik buiten de schooluren), vragen we een 
gedeeltelijke bijdrage van 26 euro. Dit komt overeen met de helft van de kostprijs. 
De abonnementen zijn beschikbaar, wie interesse heeft noteert op een envelop de naam en klas van de leerling. Voorzie 
in de envelop zelf graag gepast geld en het zwemabonnement keert huiswaarts terug via de boekentas. 
 
Brede school SPW 
 Hieronder 2 initiatieven van de brede school SPW. Wie interesse heeft neemt rechtstreeks contact op met de 
organisatie. 
 

 Samen beter lezen, leren en spelen 
Inhoud: tieners van het internaat Don Bosco zorgen voor huiswerkbegeleiding met extra aandacht voor het lezen 
en schrijven in het Nederlands. Voor kleuters vanaf 3 jaar werken ze via spel aan taalontwikkeling. 
NIEUW: ook een aanbod voor kleuters (flyer in bijlage) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
SNeL (Spelenderwijs Nederlands Leren) 
Inhoud: Mara Le Sage is een workshopbegeleidster die via verhalen met kinderen aan de slag gaat zodat ze zich 
beter kunnen uitdrukken in het Nederlands en de magie van boeken ontdekken. Met haar aanpak beoogt ze een 
positievere houding tegenover de Nederlandse taal, meer zelfvertrouwen in het spreken en een uitgebreidere 
woordenschat. 

 
 
 
Agenda 
 
 

 
 

 
- Van maandag 1 oktober tot en met vrijdag 5 oktober gaan onze leerlingen 

van het vijfde en het zesde leerjaar op ruimteklassen naar Transinne. 
 

- Op vrijdag 5 oktober vindt de jaarlijkse scholenveldloop plaats.  
 

- Op maandag 8 oktober nemen we een eerste rustdag. Geen school voor 
kinderen en leerkrachten. Er is die dag ook geen opvang. 
 

- Dinsdag 9 oktober komt de eerste schoolraad samen en starten we ook 
met kindercontacten. 
 

- Op dinsdag 16 oktober gaat het eerste reflectiedocument voor ouders mee 
naar huis. Dit document vullen jullie ouders in als voorbereiding op het 
oudercontact. 
 

- Op donderdag 18 oktober en dinsdag 23 oktober zitten ouders en 
leerkrachten rond tafel. Ook leerlingen van de 3de graad zijn mogelijke 
partner van het gesprek. De basis van dit gesprek vormt de groeimap. 
 

 
 

 
 


