
Momenteel zijn we achter de schermen volop bezig met de organisatie voor 

volgend schooljaar. We willen jullie graag met deze extra nieuwsbrief informe-

ren. In augustus verwelkomen wij jullie en jullie kinderen graag op donder-

dag 27 augustus 2019 tussen 16.30 en 18.00 uur. De kinderen zien hun 

vriendjes terug, maken kennis met de juffen en krijgen de schoolboeken mee 

naar huis.  

De schoolorganisatie en vrije schooldagen lees je op volgende bladzijde. 

Zomerlezen  

Onze school deed het afgelopen jaar opnieuw mee aan het leesproject kwar-

tiermakers: alle kinderen kregen elke schooldag een kwartier de tijd om vrij te 

lezen. Kinderen die veel lezen, hebben immers een grotere woordenschat dan 

kinderen die weinig lezen én hebben meer inzicht in de opbouw van teksten. 

Met een hogere leesvaardigheid worden bovendien ook andere vakken toe-

gankelijker en kunnen kinderen hun 

talenten beter ontwikkelen. Lezen is 

kortom cruciaal. 

Het belang van lezen stopt echter niet 

in de vakantie: bij kinderen die in de 

zomer niet of weinig lezen, gaat de 

leesontwikkeling achteruit. Gelukkig is 

die terugval heel makkelijk te voorko-

men: stimuleer je kind om ook thuis en 

ook in de vakantie elke dag een kwar-

tier te lezen. Maak er deze zomer een 

ritueel van, want niets is zo gezellig als samen lezen. Wij wensen jullie deze 

zomer veel leesplezier! Info en tips vind je ook op zomerlezen.be.  

Open tijdens de zomervakantie 2020 

Onze school is elke voormiddag van 9.00 uur tot 12.00 uur open tijdens de 

eerste en de laatste 2 weken van de vakantie: 

 - woensdag 1 t.e.m. woensdag 8 juli 2020 

 - maandag 17 t.e.m. maandag 31 augustus 2020 

Ook op andere momenten zijn we beschikbaar. Graag vooraf een seintje.  

Op dinsdag 1 september start het nieuwe schooljaar gewoon om 8.35 uur.  

Scholengemeenschap katholiek basisonderwijs Kaprijke—Lievegem   

Vanaf 1 september 2020 gaat onze nieuwe scholengemeenschap officieel van 

start. Dit is een samensmelting van onze huidige scholengemeenschap De 

Groeve met de scholengemeenschap de Wending. 

De nieuwe scholengemeenschap omvat voortaan 

alle katholieke basisscholen van Kaprijke en Lieve-

gem.  

Wie deze zomer onze school passeert zal veel bedrijvigheid zien. De werken 

starten 29 juni met een strakke planning. Zo kunnen wij alles klaar zetten om 

jullie 27 augustus te ontvangen. Wij kijken er al naar uit om jullie de school 

dan te tonen. 
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Familienieuws 

Wie juf Sara (beweging 

lager) tegenkwam kon het 

ongetwijfeld zien. Juf Sara 

is zwanger en verwacht 

begin september een ba-

by! Een hele grote profici-

at aan de toekomstige 

ouders Sara en Niels. Wij 

wensen haar nog een goe-

de zwangerschap en kij-

ken mee uit naar de 

komst van de kleine ka-

poen!  
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Nieuwsbrief 

BEDANKT! BEDANKT! 

Nogmaals bedankt aan 

alle ouders voor de posi-

tieve en krachtige samen-

werking het voorbije in-

tense schooljaar. Wij ho-

pen dat jullie samen met 

de kinderen een fijne va-

kantie hebben. Hopelijk 

kunnen jullie even op de 

pauzeknop drukken en 

genieten van welverdiende 

rust– en familiemomen-

ten! Wij gunnen jullie het 

alvast allemaal heel erg!! 

CORONAVIRUS 

Wij blijven de situatie op 

de voet volgen. Voor de 

start van het schooljaar 

informeren wij jullie over 

de stand van zaken voor 

onze school.  

Op 27 mei is Monique De 

Craene, grootmoeder van 

Douwe, Zef en Teun over-

leden. Onze innige deelne-

ming.  



Schoolorganisatie schooljaar 2020-2021 

We nemen volgend schooljaar afscheid van juf 

Lore. Juf Lore kreeg een aanbod op lange termijn 

in de school waar zij vorige jaar werkte. Wij zijn 

heel blij dat juf Lore dit schooljaar deel uit maakte 

van ons team. Wij zijn haar erg dankbaar voor al 

het werk en in het bijzonder ook om de 3de 

graadklas volledig over te nemen tijdens het ziek-

teverlof van juf Katelijne. Daarbij ook een grote 

dankjewel aan juf Sara die met veel zorg en ge-

drevenheid klasjuf was.   

Juf Griet zal volgend schooljaar halftijds werken 

(voormiddag). Wij zijn dan ook heel tevreden dat 

juf Eva in de 2de graadklas kan blijven (namiddag 

en woensdag). Wij willen juf Eva daarnaast ook 

inzetten in het tweede leerjaar en laten aanvullen 

bij juf Els in de derde graad. *Hiervoor is nog het 

fiat van de scholengemeenschap nodig.  

Meester Bruno doet de interim van juf Sara. 

Meester Bruno zal net als juf Sara onze school 

combineren met Sint-Martinus. Juf Sara en mees-

ter Bruno zijn reeds gestart met de voorbereidin-

gen voor volgend schooljaar. Welkom meester 

Bruno!  

Momenteel herstelt en revalideert juf Katelijne 

nog steeds. Wij denken veel aan haar en zij aan 

ons. Wij duimen voor een vlot herstel! Begin au-

gustus overlegt juf Katelijne met haar arts. Als  

juf Katelijne terug start, zullen wij met haar en 

het team de beste jobinvulling bekijken.  

 

Vrije schooldagen schooljaar 2019-2020 

Herfstvakantie: van maandag 2 tot en met zon-

dag 8 november 2020 

Wapenstilstand: woensdag 11 november 2020 

Kerstvakantie: van maandag 21 december 2020 

tot en met zondag 3 januari 2021 

Krokusvakantie: van maandag 15 tot en met 

zondag 21 februari 2021 

Paasvakantie: van maandag 5 tot en met zon-

dag 18 april 2021 (paasmaandag: 5 april 2021)

Dag van de Arbeid: (zaterdag) 1 mei 2021 

Hemelvaart: donderdag 13 en vrijdag 14 mei 

2021 

Pinkstermaandag: 24 mei 2021 

Zomervakantie: van donderdag 1 juli tot en met 

dinsdag 31 augustus 2021 

 

 

 

 

 

 

Kleuterschool 

 Jongste kleuters:  Juf Grace 

 Oudste kleuters:  Juf Wendy 

 Juf Grace en juf Wendy werken 4/5de.   

 Beweging kleuterschool: juf Els Piers 

 

Lagere school 

 1ste graad:  Juf Annie en juf Eva* 

Juf Eva ondersteunt in de eerste graad het 

tweede leerjaar. 

 2de graad:  Juf Griet (halftijds) en Juf 

Eva (halftijds) 

 3de graad:  Juf Els Deuwel (4/5de) en juf 

Eva* (1/5de) 

 Meester Pieter heeft ook 6 lestijden een 

zorgopdracht (2de en 3de graad) 

 Beweging lagere school: juf Sara - interim: 

meester Bruno 

 

 

 

 

Facultatieve vrije dagen  

- maandag 5 oktober 2020 

- maandag 3 mei 2020 

Pedagogische studiedagen (vrijaf kinderen) 

- woensdag 30 september 2020  

- woensdag 2 december 2020 

- woensdag 9 juni 2020  

 

 

 

 

 

 


