Datum: 22 juni 2017
Aan: Alle ouders
Betreft: Schooljaar 2017-2018

Beste ouders,

Vandaag, donderdag 22 juni, hebben al onze kinderen al eens kunnen vertoeven in hun nieuwe klas
voor het volgende schooljaar. We zien dit als een unieke gelegenheid om hen kennis te laten maken
met hun toekomstige juf of meester en om de nieuwe klasomgeving al eens te verkennen. Aan de
nieuwsgierigheid van onze kinderen willen we op deze manier wat tegemoet komen.
Uiteraard begrijpen we dat ook u, als ouder, benieuwd bent naar de veranderingen die een nieuw
schooljaar met zich meebrengt. Daarom informeren we u via de klaslijsten die vanaf vrijdag 23 juni
zullen uithangen in onze school. Weet dat er nog steeds leerkrachtenwissels kunnen plaatsvinden
en/of door nieuwe inschrijvingen klasgroepen kunnen wijzigen. De klaslijsten zullen vanaf morgen
ook beschikbaar zijn via de schoolwebsite en up to date gehouden worden.
Ik zet graag al enkele zaken voor u op een rij:
•

Kleuterschool:

September 2017:
K2

juf Christel

3-jarige kleuters

K3

juf Lieve

instappers

K4

juf Helga

3- jarige kleuters

K5

Juf Annemie/ juf Natasja

4-jarige kleuters

K6

juf Daniëlle

4- en 5-jarige kleuters

K7

Juf Ann/juf Evelyne

4- en 5-jarige kleuters (juf Evelyne op vrijdag)

Halftijds ambt gym juf Natasja

+

halftijds ambt zorg

juf Ines

Organisatie instapklas:
We starten op 1 september met een nieuwe instapklas (kinderen geboren 2015). Deze klas zal
geleidelijk groeien tot één grote klasgroep. Vanaf 1 februari kunnen we enkele extra instaplestijden
en zorguren voorzien. We kozen er opnieuw voor de kinderen in één lokaal te houden omdat deze
omgeving vertrouwd is. Dat hebben we afgelopen schooljaar als erg positief ervaren. Om deze
groep optimaal te ondersteunen zorgen we rond 1 februari 2018 voor een extra leerkracht ter
ondersteuning van deze klas.
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•
L1

Lagere school:

juf Stéphanie

Helft van de groep in de voormiddagen (enkel vrijdag niet)

Namiddagen en op vrijdag volledige groep bij juf Stéphanie.

L2

L3

L4

L5

L6

juf Veerle

Helft van de groep in de voormiddagen (enkel vrijdag niet)

meester Koen

Deeltijds op woe., do. VM en vr.

juf Kate

Deeltijds op ma., di. en do NM

juf Greet

Deeltijds op ma., di. VM en woe.

meester Stijn

Deeltijds op di. NM, do. en vr.

juf Liesbet
juf Katoo

(op vrijdag)

juf Kelly

op di., vr. en tweewekelijks woe.)

juf Katoo

(a.i. voor juf Vera) op ma., do. en tweewekelijks woe.)

juf Fabienne
meester Stijn

Gym

(op woensdag)

?

(a.i. juf Lieve N.)

Zorgcoördinator

juf Nadine

Zorg 8/24

juf Kate

ICT-coördinator

juf Kate

Zorg 8/24

juf Katoo

Met deze invulling van de klassen streven we ernaar om de onderwijskwaliteit op onze school
absoluut hoog te houden. Daarnaast zorgen we op deze manier voor een degelijke ondersteuning
waar nodig (in grotere klasgroepen) en investeren we in de uitbouw van onze brede zorg voor elk
kind. Zo zijn we ervan overtuigd dat we elke kleuter en leerling kunnen geven wat hij/zij nodig
heeft.
Ik hoop u hiermee al voldoende geïnformeerd te hebben over de organisatie voor het komende
schooljaar. Weet dat er bij uitzondering nog aanpassingen kunnen gebeuren. Via de schoolwebsite
zullen we u zo goed mogelijk op de hoogte trachten te houden.
Indien dit bij u toch al vragen oproept, dan kan u zich steeds tot de klasleerkrachten of de directie
wenden.
Met vriendelijke groet,
Het schoolteam
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