
 

 

Waregem, 2 september 2019 

Beste ouders, 

 

Ik wens iedereen een schitterende start voor het nieuwe schooljaar 2019-2020! Samen 

maken we er een prachtig en leerrijk schooljaar van ! 

 

 

 
 

 Oog voor lekkers op dinsdag (vroegere tutti-frutti) start in begin oktober. De 

inschrijvingspapieren zullen één van de weken meegegeven worden. Geef de andere dagen 

zeker een stuk fruit mee. Fruit is gezond! 

 

Welkom aan juf Brenda voor 5de lj + SES en Farah, de opvangjuf. 

 

Wanneer jullie kind vegetarisch  wenst te eten op school, gelieve dit te laten weten aan de 

leerkracht. Die zal dan een maandkalender meegeven waarop u kan aanduiden wanneer we 

vege moeten bestellen. Elke maand wordt er een nieuw rooster meegegeven. 

 

 De kinderen van het 1ste en 4de leerjaar krijgen een turn- t-shirt geschonken door onze 

school. De kinderen van de resterende leerjaren kunnen steeds één aankopen via het 

formulier dat ze meegekregen hebben. 

 

Organisatie schooljaar 2019-2020 

 

Maya : juf Julie  

Jules : juf Belle  

Pompom : juf Kim en juf Lindsey 

De speurneuzen : juf Anneleen en juf Eva 

Kinderverzorgster bij K1 : juf Elvina 



 

 

SES-kleuter : juf Eva 

LO kleuter en zwemmen : juf Eva 

L1 : juf An-Floor 

L2 : juf Christa 

L3 : meester Thomas 

L4 : meester Floris en juf Isabel (voor Nederlands) 

L5 : juf Conny en juf Brenda 

L6 : juf Charlotte 

SES-lager : juf Mieke, juf Isabel en juf Brenda 

AN : juf Mieke 

Zorgjuf : juf Sonia 

LO lager en zwemmen : meester Floris 

Kathol. Gods. : juf Kim 

Zedenleer : meester Stijn 

Islam : juf Ikram en juf Hafsa 

Proth. Gods. : juf Liesbeth 

Secretariaat : An 

Opvang : Kim en Farah 

Huiswerkklas: juf Julie, juf Eva, juf Brenda en juf Lindsey 

Keuken en poetsen : Mariama, Kathleen en Carine 

Werkman : Marc 

Buschauffeurs : Rens en Freddy 

Busbegeleidsters : Kathleen en Eva 

 

Lentefeest: zondag 10 mei 2020, eerste communie: zaterdag 9 mei 2020 om 14u, 

plechtige communie: zaterdag 23 mei 2020. 

 

 Op vrijdag 30 augustus is de schoonmoeder van secretaresse An plots overleden. Wij 

wensen haar en haar familie veel sterkte in deze moeilijke dagen. Secretaresse An zal een 

paar dagen afwezig zijn op school deze week. Daarna zal zij aanwezig zijn op dinsdag, 

woensdagvoormiddag, donderdag en vrijdag. Jullie kunnen bij haar terecht met vragen over 

schoolfacturen, bussen en boekhouding. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Tijdens de grote vakantie is juf Kim, juf van katholieke godsdienst, bevallen van een 

prachtige dochter, Ellie. Juf Mieke is voor de tweede keer oma geworden van een knappe 

kleindochter, Samantha. Wij wensen beide juffen en hun familie een dikke proficiat! 

 

 
 

 

Juf Kim van katholieke godsdienst is nog in bevallingsverlof tot en met vrijdag 6 

september. Zij start terug met werken op maandag 9 september. Dus de eerste week zullen 

de kinderen van katholieke godsdienst tijdens deze uren even verdeeld worden over de 

andere klassen. 

 

 

Belangrijke data  

 

2/9: forum om 8u30 en avondforum om 15u00 (iedereen welkom), oudergroepvergadering 

om 19u45 

3/9: zwemmen L2 

5/9: infoavond kleuters om 19u 

9/9: infoavond L1 om 19u 

10/9: zwemmen L2, infoavond L6 om 19u 

11/9: infoavond L4 om 19u 

12/9: infoavond L5 om 19u 

16/9: spreuk 3de graad in ochtendforum, infoavond L2 om 19u 

17/9: zwemmen L2, infoavond L3 om 19u 

19/9: L3 en L4 naar De Schakel 

23/9: 19u45 oudergroepvegadering 

24/9: zwemmen L2,” Strapdag “ 

25/9: veldloop in de namiddag met juf Conny, juf Isabel, juf Mieke en juf Lindsey 

29/9: schoolfeest “ Magisch muzisch” 



 

 

30/9: pedagogische studiedag, geen opvang 

1/10: 8u30 ochtendforum: start nieuw jaarthema, L1 en L2 naar De Schakel, zwemmen L2 

3/10 tot 4/10: GWP “Beestige klassen” van L1 en L2 naar Mechelen 

4/10: Saved by the bell 

7/10: dag van de leerkracht vieren, 19u45 oudergroepvergadering 

8/10: zwemmen L2 

9/10: minivoetbaltornooi 3de graad in de namiddag met juf Conny en juf Charlotte 

11/10: K2 spelletjesnamiddag, in de namiddag L6 naar De Meers en K3 en L1 integratie 

14/10: leerlingenraad met juf Mieke, K1 en Maya naar De Schakel 

15/10: zwemmen L2 

16/10: wendag voor nieuwe kleuters 

17/10: werkwinkel lager 

18/10: K2 en K3 grootouderplezier op school, L5 naar BE-Part, “dag van jeugdbeweging” 

22/10: oudercontact lager van 16u tot 20u, L2 zwemmen 

23/10: waterpolotornooi 3de graad in de namiddag met juf Belle en juf Julie 

25/10: forum om 14u30 

28/10 tot en met 1/11 herfstvakantie 

 

 

 
 

 
 

 
 

met vriendelijke groeten, 

directeur Ann 


