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NIEUWSBRIEF 

 
 
 
Beste ouders, 

 

 

 Hartelijk welkom bij de start van het nieuwe schooljaar! We danken u voor het vertrouwen en we 

zullen met het ganse team ons beste beentje  voortzetten  om  er een leuk en geslaagd schooljaar 

van te maken! 

 

 Eerst en vooral willen we meester Peter en juf Lien opnieuw welkom heten in ons team. Om 

verschillende redenen terug van weg geweest maar we zijn blij hen opnieuw in ons team te 

verwelkomen! We heten ook juf Katrijn welkom die het kleuterteam komt vervoegen. 

 

 Van meester Jan en meester Daniël hebben we definitief afscheid genomen! We wensen hen nog 

heel veel mooie dagen en danken hen voor hun grote inzet voor onze school! Uiteraard hopen we 

hen nog regelmatig terug te zien op school! 

 

 Juf Greet van de eerste kleuterklas kan wegens ziekte pas op 1 oktober het nieuwe schooljaar 

starten! Gedurende de maand september wordt ze vervangen door juf Géraldine! 

 

 In de grote vakantie hebben we niet stilgezeten! Het is vooral binnenin de school dat er heel wat 

werk verzet is om de klassen te verfraaien! Verschillende klassen kregen een 

opknapbeurt!  Ga gerust maar eens kijken in de klas van uw kind, ik ben ervan overtuigd dat u 

aangenaam verrast zal zijn! 

 

 Onze PWA’er Gilbert moeten we toch eens speciaal in de bloemetjes zetten. Volledig belangeloos 

schilderde hij de fietsenstalling op de hoofdschool, bracht heel wat afval naar het containerpark en 

hielp de leerkrachten bij het inrichten van de klassen. Bedankt Gilbert! 

 

 Ook op de wijkschool werd hard gewerkt! Jullie zullen zeker reeds opgemerkt hebben dat er bij de 

ingang een nieuw hekken geplaatst is, hetgeen de veiligheid van onze kleuters ten goede komt!!  

 

 Op het einde van de maand september  zal het grote bord aan de ingang van de wijkschool en de 

witte muur bij de ingang van de hoofdschool geschilderd worden! Het logo van de school zal er 

aangebracht worden! Dus nog even geduld…. Het wordt zeker iets moois! 
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 Onze opendeurdag op 31 augustus mag gerust een succes genoemd worden! Zeker op de 

hoofdschool waar de opendeurdag voor de allereerste keer doorging! Heel wat kinderen kwamen 

samen met hun ouders naar de nieuwe klas en de nieuwe juf of meester kijken! 

 

 Op donderdag, 6 september gaat er in de wijkschool in alle klassen een info-avond door! U wordt 

om 19u30 op school verwacht! Na een welkomwoordje van directeur Peter en het oudercomité 

wordt u verwacht in de klas van uw kind! Nadien wordt u een drankje aangeboden door het 

oudercomité! 

 

 In de hoofdschool is er op maandag, 10 september om 20u00 een info-avond voor de ouders van 

de kinderen van het eerste, tweede,  vijfde en zesde leerjaar! Voor het vijfde en zesde leerjaar 

wordt het een info-avond over de bosklas! 

 

 Even het team voorstellen voor het schooljaar 2012-2013: 

 

- Hoofdschool: 

+ eerste leerjaar: juf Mieke Van Belle 

+ tweede leerjaar: juf Annie 

+ derde leerjaar: Mieke Den Exter: 

+ vierde leerjaar: juf Trui 

+ vijfde leerjaar: juf Kaat 

+ zesde leerjaar A: meester Wim 

+ zesde leerjaar B: juf Ingrid 

 

In het derde , vierde en vijfde leerjaar wordt de klas gesplitst voor wiskunde: 

+ meester Peter geeft wiskunde in het derde leerjaar 

+ juf Lien geeft wiskunde in het vierde leerjaar 

+ juf Nel geeft wiskunde in het vijfde leerjaar 

 

Meester Jean-Paul zal opnieuw instaan voor het zorgbeleid, hierin ondersteund door meester 

Peter en juf Lien!  

Ook ICT is opnieuw in handen van meester Jean-Paul! 

 

Meester Kobe blijft de leermeester lichamelijke opvoeding! 

 

- Wijkschool: 

+ peuters: juf Katrien 

+ eerste kleuterklas: juf Greet 

+ tweede kleuterklas: juf Claudine 

+ tweede/derde kleuterklas: juf Sabrina 

+ derde kleuterklas: juf Linda 

+ eerste leerjaar: juf Hilde 

+ tweede leerjaar: juf Ann 

+ ondersteuning kleuterjuffen : juf Nancy en juf Katrijn 

+ kinderverzorging: juf An en juf Ilse 

+ lichamelijke opvoeding: meester Kobe 

 

 



 

 

 

 

 

 Ook de ploeg van de PWA’ers is versterkt! Naast Vera en Gilbert zal nu ook Brigitte instaan voor de 

opvang van de kinderen! 

 

 Zoals we reeds in juni meldden, starten we dit schooljaar met de studie. De studie start vanaf 

maandag, 10 september! U krijgt deze week nog een brief waarin u zal  gevraagd worden of uw 

kind naar de studie komt! 

 

 Enkele data om reeds te noteren: 

 

- 6 september 2012: info-avond wijkschool (19u30) 

- 10 september 2012: info-avond eerste, tweede, vijfde en zesde leerjaar hoofdschool (20u00) 

- 21 oktober 2012: ontbijt aan huis 

- 29 januari 2013: vormingsavond oudercomité 

- 9 maart 2013: kinderfuif 

- Vanaf 9 maart 2013: tombola 

- 26 en 27 april 2013: musical zomaarl 

- 27 juni 2013: receptie zesde leerjaar 

 

Vriendelijke groeten, 
Directeur Peter 

 

 
 

 


