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Nieuwsbrief einde juni
Het einde van dit schooljaar nadert met rasse schreden. Daarom nog een aantal
mededelingen:
Volgend schooljaar zal juf Adelheid directeur worden in de school. Zij zal vervangen worden
door een nog aan te duiden juf. Ik wens haar veel succes toe in de boeiende job die ze
tegemoet gaat.

Klasverdeling

In de lagere school zijn er voor het nieuwe schooljaar de volgende klassen voorzien:
Omdat juf Adelheid pas deze week vernomen heeft dat zij directie wordt, moeten we voor
haar nog een opvolger zoeken. Juf Sofie en Anneleen werken 4/5 en worden voor het
overige deel vervangen door een andere juf. Dit kan verspreid worden over twee
namiddagen OF over één dag.
Eerste leerjaar: juf Chris
Tweede leerjaren: juf Lieve en Annemie
Derde leerjaren: juf Sofie ( 4/5 ) en een aan te duiden juf, in opvolging van juf Adelheid.
Vierde leerjaren: juf Leen Janssens en meester Johnny
Vijfde leerjaar: juf Anneleen ( 4/5 )
Zesde leerjaren: juf Leen O en Heidi ( duobaan ) en juf Nanny
Dit is wel een voorlopige verdeling. Indien er in de maanden juli en augustus nog grote
verschuivingen in de aantallen zouden zijn, dan kan dit nog gewijzigd worden.
In de klassen met een groter aantal leerlingen zal er zoveel mogelijk zorg voorzien
worden door juf Ruth, juf Griet, juf Liesbeth ( voorlopig ) en juf Marijke ( voorlopig ).
Meester Marijn neemt een jaartje loopbaanonderbreking.
Het systeem van het mixen van de klassen wordt verdergezet in de kleuterschool. De
verdeling kan op dit moment echter nog niet opgemaakt worden. We hebben immers heel
veel kleuters te verdelen over de verschillende klassen. We willen geen enkele klas
’ overladen ‘ met kinderen. Daarom zijn we genoodzaakt om onze beslissing uit te
stellen tot in augustus. Dan weten we hoeveel inschrijvingen er nog zijn bijgekomen
gedurende de vakantie.
Met het nieuwe systeem van lestijden mogen scholen pas extra uren inrichten na het
carnavalverlof. Dit is zeer jammer voor onze school. We zullen op dat moment pas naar
alle waarschijnlijkheid een voltijdse leerkracht bijkrijgen. We moeten dus nog een tijdje
geduld oefenen. Alvast bedankt voor jullie begrip.

Laatste week
•

Woensdag 27 juni rapportbespreking in de lagere school tussen 17.00 en 20.00 uur. In
de kleuterschool beginnen ze eraan om 15.30 tot 18.30 uur. Dit is zoals andere jaren
vrijblijvend. Enkele leerkrachten zullen een licht gewijzigd uurschema doorgeven wegens
persoonlijke redenen.

•

Donderdag 28 juni receptie zesde leerjaar.

•

Vrijdag 29 juni zal er toch geen viering in de kerk zijn. Onze pastoor is immers op
vakantie. In de school zal er een gezellig samenzijn worden georganiseerd.

•

De school eindigt op donderdag 30 juni om 12.10 uur. Voor de leerkrachten is er nog
een personeelsvergadering in de namiddag.

Volgend schooljaar
•

Donderdag 30 augustus is er tussen 17.00 en 19.00 uur een onthaalmoment gepland
voor alle kleuters en de leerlingen van het eerste leerjaar. Dan zal de verdeling in de
kleuterschool bekend zijn.

•

Tijdens de vakantiemaanden is de school bereikbaar tot 10 juli ( voormiddag ) en
vanaf 18 augustus.

•

Ook volgend schooljaar kunnen gezinnen voor de basisschool een studietoelage
aanvragen. Daarvoor moet je aan een aantal criteria voldoen. Indien jullie meer uitleg
hierover wensen, kan je vanaf september inlichtingen vragen op het secretariaat.

Ik wil op het einde van het schooljaar ineens van de gelegenheid gebruik maken om jullie
allemaal te bedanken voor de jarenlange samenwerking. Na 24 jaar trek ik de poort van de
school voorlopig achter me dicht. Ik hoef jullie niet te vertellen dat dit met zeer gemengde
gevoelens is.
Vanaf 16 augustus begint er een nieuw hoofdstuk in mijn leven. Of dit een deel is dat ik
graag langer wil doen dan één jaar, hoop ik snel te ontdekken.
Ik verlaat echter de school niet helemaal want in mijn nieuwe functie zal ik heel graag jullie
komen ondersteunen. Ik reken op vele vragen van de nieuwe directie. Zo kan ik geregeld
nog eens binnenlopen.
Meester Koen
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Personeelsvergadering vanaf 13.00 uur.
contactdag kleuterschool/1ste lj. tussen 17.00 en 19.00
Schoolraad om 20.00 uur
Eerste schooldag
sportdag 5-6
sportdag 3-4
Conferentie ( verlof voor de kinderen )
Sportdag 1-2
Culinair weekend
Culinair weekend
Vrijaf
Rapportbespreking
Begin herfstvakantie
Schoolfotograaf
Schoolraad
Sinterklaas
Knutselen nieuwjaarsbrieven
Rapportbespreking
Begin kerstvakantie
Conferentie ( verlof voor de kinderen )
Carnaval

Maandag
Donderdag
Woensdag
Maandag
Woensdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Zaterdag
Maandag
Woensdag
Vrijdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

11/02
21/02
27/03
01/04
17/04
27/04
28/04
29/04
01/05
09/05
10/05
20/05
25/05
17/06
19/06
21/06
26/06
27/06
28/06

Begin krokusvakantie
Schoolraad
Rapportbespreking
Begin paasvakantie
Conferentie ROBKE ( verlof voor de kinderen )
Plechtige Communie
Eerste Communie
Verlof
Verlof ( dag van de arbeid )
Vrijaf Hemelvaart
Brugdag
Pinkstermaandag ( verlof )
Schoolfeest
Vertrek Durbuy ( avonturenkamp )
Vertrek boerderijklassen
Terugkeer boerderijklassen en avonturenkamp
Rapportbespreking
Receptie
Laatste schooldag

