Twinkel…
waar elk kind schittert !

N i e u w s b r i e f
juni 2018

Organisatie schooljaar 2018-2019
Bedankt voor de hele fijne reacties na de infoavond!!! Jullie steun deed enorm veel deugd.
We zijn ervan overtuigd dat jullie onze mooie boodschap verder zullen verspreiden ;-)!
Op de infoavond (7/6) gaven wij ook kort info over de organisatie van ons volgende schooljaar.
Dit geven we dus graag vandaag even mee in de nieuwsbrief zodat elke ouder op de hoogte is.
> Kleuterschool:
jongste kleuters: juf Grace
oudste kleuters: juf Wendy
Juf Grace en juf Wendy zullen volgend schooljaar 4/5 werken en dus elk 1 (verschillende) dag in de
week thuis zijn. Juf Febe (een gekend gezicht voor de kleuters sinds dit schooljaar) zal vanaf
volgend schooljaar 2 dagen per week in onze kleuterklassen werken.
> Lagere school:
1ste leerjaar en 2de leerjaar: juf Annie
2de leerjaar: juf Els (4 voormiddagen)
3de en 4de leerjaar: juf Griet
5de en 6de leerjaar: juf Katelijne + ……
Juf Katelijne zal opnieuw halftijds werken en de hoofdvakken geven (4 voormiddagen).
Wij gaan op zoek naar een nieuwe leerkracht om de andere uren in de 3de graad op te nemen,
samen met een aantal uren zorg. We houden u zeker en vast op de hoogte (eind juni)!
Zoals jullie weten, wordt meester Pieter onze nieuwe directeur. Hij zal ook een aantal uren zorg
opnemen en ondersteuning bieden in de klas.
Juf Tess kan op onze school geen voltijds ambt meer opnemen. Zij gaat aan de slag in De Bron te
Lovendegem en we wensen haar dan ook alles succes! Ook juf Mieke zal volgend schooljaar niet
meer in onze school werken.
De turnlessen worden nog steeds gegeven door juf Els Piers en meester Jens.
Privacywetgeving
U heeft ongetwijfeld gehoord van het nieuwe informatie– en privacybeleid.
Ook als school zijn wij al verschillende maanden bezig om alle wettelijke bepalingen in orde te
brengen. U mag hierover de komende maanden zeker nog updates verwachten.
Einde schooljaar
En zo gaan we stilaan naar het einde van het schooljaar…
Op 28 en 29 juni zijn er oudercontacten voor alle kleuters. Voor de kinderen van de lagere school is
er geen oudercontact meer gepland. Indien u toch graag nog eens samen zit met de leerkracht, dan
kan dat uiteraard. Maak gerust een afspraak met de juf.
Op vrijdag 29 juni is er een halve dag school. Er is opvang voorzien tot 14u30.
Nog even flink werken en spelen… en dan een welverdiende vakantie!!
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