Nieuwsbrief voor ouders : 29 juni 2021
Beste ouder(s),
1 Op deze laatste dag van het schooljaar willen wij u van harte bedanken voor uw vertrouwen in onze school.
Traditiegetrouw zijn we niet alleen het einde van dit, maar ook de opstart van volgend schooljaar aan het voorbereiden.
Uitgangspunt is dat de start van het nieuwe schooljaar zo normaal mogelijk kan verlopen. Maar zelfs zonder grote
coronamaatregelen wordt het schooljaar 2021-2022 het moment om lessen te trekken uit de coronacrisis én te blijven inzetten
op gezonde binnenlucht en kwalitatief digitaal onderwijs met extra aandacht voor leerachterstand en kwetsbare leerlingen.
We kijken er naar uit om alle kleuters en leerlingen terug te zien op woensdag 1 september 2021!
2 Alle kinderen van de lagere school krijgen vandaag hun laatste rapport mee naar huis. De toetsen van het voorbije
schooljaar worden door de leerkrachten op school bewaard.
3 Inschrijvingen voor het schooljaar 2022-2023 verlopen opnieuw via een digitaal aanmeldsysteem i.s.m.alle basisscholen
van Hemiksem, Schelle en Niel. Aan het einde van het eerste trimester ontvangt u hierover de nodige informatie.
Kinderen die reeds ingeschreven zijn in onze school, hoeven NIET opnieuw ingeschreven te worden voor het schooljaar 20212022.
3 Het secretariaat van de school is tijdens de vakantie open op volgende momenten:
- donderdag 01 juli 2021 van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur:
- vrijdag 02 juli 2021 van 9 tot 12 uur;
- donderdag 26 augustus 2021 van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur;
- maandag 30 augustus 2021 van 9 tot 12 uur;
- dinsdag 31 augustus 2021 van 9 tot 12 uur.
4 Enkele belangrijke data:
- zaterdag 28 augustus 2021 (van 10 tot 12 uur): open klasdag voor instappers;
- vrijdag 4 oktober 2021: vrijaf: eerste facultatieve vrije dag;
- woensdag 13 oktober 2021: pedagogische studiedag (geen school voor alle kinderen);
- maandag 8 november 2021: vrijaf: tweede facultatieve vrije dag;
- dinsdag 16 november 2021: schoolfotograaf;
- woensdag 2 februari 2022: pedagogische studiedag (geen school voor alle kinderen).

5 Op de achterzijde vindt u het overzicht van klasverdeling. Deze klasgroepen worden zoals elk jaar zorgvuldig samengesteld
door de betrokken leerkrachten waarbij in de mate van het mogelijke rekening gehouden wordt met:
-

een gelijke verdeling jongens/meisjes;
een verscheidenheid in ontwikkeling ( zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel vlak en op het vlak van
zelfredzaamheid);
vriendschappen tussen kinderen zoals collega’s die ervaren op school;
vriendschappen zoals de kinderen die zelf aangeven.

Uiteraard kunnen we geen rekening houden met ALLE ‘vriendjes’ die kinderen of ouders zelf aanbrengen.

Met deze jaarlijks wisselende groepen willen we juist kinderen stimuleren om andere kinderen beter of opnieuw te leren
kennen. Bovendien wordt er in de klas gewerkt en bieden de speeltijden of gezamenlijke klasactiviteiten meer dan genoeg
ruimte om met andere vrienden te spelen of samen te werken.
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Uw kind: …………………………………………………………………………… zal volgend schooljaar in de aangeduide klas
zitten.

K1A (peuters °2019) juf Sonja De Bruyn
K1B (peuters °2019) juf Caroline Heeren
K1C (kleuters °2018) juf Elke Destoop + juf Liesbet Wathion (op maandag- en
dinsdagnamiddag)
K1D (kleuters ° 2018) juf Ann Lenie + juf Liesbet Wathion (op donderdag- en
vrijdagnamiddag)
K2A (kleuters °2017) juf Tamara Van den Bril + juf Liesbet Wathion (op woensdag)
K2B (kleuters °2017) juf Greet Bergé
K3A (kleuters °2016) juf Katleen Le Duc
K3B (kleuters °2016) juf Marianne Wyckmans
LO KS: meester Glen Leemans
Zorgleerkracht KS: juf Tinne Aertssens (in ouderschapsverlof tot en met
28/02/2022)
Kinderverzorgster: juf Sofie Cools
L1A (°2015) juf Sofie Geudens
L1B (°2015) meester Dave Brits
L1C (°2015) juf Yoni Lauwers
L2A (°2014) juf Roxanne Van den Heuvel
L2B (°2014) juf Lynn Brits (in ouderschapsverlof tot en met 31/01/2022)
L3A (°2013) juf Julie Segers + meester Glen Leemans (op donderdag- en
vrijdagnamiddag)
L3B (°2013) meester Danny Ceulemans
L4A ( °2012) juf Kathleen Van der Auwera
L4B (°2012) meester Niels Janssens
L5A ( °2011) juf Inge Orban
L5B (°2011) juf Katrien Vranckx
L6A (°2010) juf Isabelle Ruffier
L6B (°2010) juf Evi Gevers
LO LS: juf Vanessa Paelinckx
Zorgleerkrachten LS: juf Iris Liekens, juf Daniëlle Marnef,
juf Carolien Hofmans, juf Saartje Wilssens
Zorgcoördinator KS en LS: juf Katrien De Koning
ICTcoördinator : Pascal Van Reeth
Administratieve medewerkers : Ann Van den Berge
An Vermant ( op vrijdag)
Beleidsondersteuner KS en LS: juf Iris Liekens
Directie: Jan Van Hoofstat
Iris Liekens (vervangend directeur op woensdag)
Namens alle personeelsleden wens ik u een ontspannende en deugddoende vakantie!

Jan Van Hoofstat
directeur

