
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief  29 juni 2022 
 

Beste ouders, 
Het schoolteam wil jullie graag danken voor het vertrouwen in onze school. We kijken met veel  
voldoening  terug  op het  voorbije  jaar  en  zijn  blij  met  de  positieve samenwerking die we van 
jullie kregen. 
De vakantie staat voor de deur. Donderdag tellen we om 11.35 af naar de vakantie! 
De organisatie van het nieuwe schooljaar is volop bezig. 

Jullie zijn van harte welkom tijdens ons jaarlijks welkomstmoment. Elke leerling van de duizendpoot 
krijgt de kans voordat de school begint, kennis te maken met de nieuwe klasjuf.  

Welkom vanaf 17.00 uur, we ronden graag af tegen 19.00 uur. 

Heel wat kledij blijft achter op school. We maakten van elk item een foto. Kijk je even goed of er ook 
iets bij ligt van jullie? Onder de 81 items kan het misschien wel. De kledij ligt momenteel te wachten 
op de eigenaar in de leraarskamer. Wat niet afgehaald is voor 5 juli, gaat naar de kringloopwinkel.

 
Alle briefwisseling gebeurde via www.gimme.eu. De kanalen worden tijdens de 
vakantie gearchiveerd. Er komen nieuwe kanalen voor het nieuwe schooljaar. 
Wees er dus als de kippen bij als u nog foto’s van het voorbije schooljaar wenst 
te downloaden. Na de switch kan u de huidige foto’s niet meer zien. Denk eraan 
om het nieuwe kanaal vanaf half augustus weer aan te vinken. 

 

Voor volgend schooljaar ziet de kleuterschool er zo uit: 
P = juf Greet (startend met 7 peuters) 
1K = juf Mieke (startend met 18 kinderen/22) 
2K = juf Marleen (22 lln.) 
3K = juf Veerle D./Veerle W. (18 lln.) 
Juf Astrid verlaat onze school om in meerdere Wegwijzerscholen kleuterturnen te geven. 
Juf Steffie staat voltijds in het kleuter om te ondersteunen in de verschillende klassen. 
 
Voor de lagere school: 
L1A= juf Stefanie (16 lln.)   L4A= juf Veerle (15 lln.) 
L1B= juf Evelyn (16 lln.)  L4B = juf Yana (16 lln.) 
L2 = juf Els Do. (25 lln.)  L5 = juf Daphné (19 lln.) 
L3A = juf Ilse (16 lln.)  L6 = juf Nathalie (24 lln.) 
L3B = juf Griet (16 lln.) 
 
De A-klas van heden wordt de B-klas, en omgekeerd. 
Juf Els De Cru staat nog halftijds in voor de zorg in het lager. 
Juf Jessica blijft onze vaste turnjuf in kleuter en lager. 
Wij zijn nog op zoek naar iemand die de restlestijden (15) kan invullen voor de lagere school. 

http://www.gimme.eu/



