
Welkom terug op school! 

Na een deugddoende vakantie zijn we heel erg blij om jullie allen terug te zien!  

Ook een welgemeende welkom aan Jef, een nieuwe kleuter in de klas van juf Grace.   

We hopen dat iedereen zich snel (terug) thuisvoelt! 

We deden alleszins ons best om het hier extra gezellig en mooi te maken: Alle klassen liggen er piekfijn 

bij, we hebben nieuwe computers boven, en ook de speelplaats mag gezien worden!  

 

Bij het begin van het schooljaar geven we graag nog eens de klasverdeling mee. 

-jongste kleuters (6 kleuters) bij juf Grace 

-oudste kleuters (16 kleuters) bij juf Wendy 

-1ste leerjaar (5 lln) en 2de leerjaar (9 lln) bij juf Annie en juf Tess 

-3de leerjaar (13 lln) en 4de leerjaar (9 lln) bij juf Griet 

-5de leerjaar (14 lln) en 6de leerjaar (7 lln) bij juf Katelijne 

De zorguren van juf Els worden voornamelijk gebruikt om ondersteuning te bieden in de grootste klas-

sen (2de en 3de graad). 

Juf Els Piers geeft de lessen kleuterturnen en meester Jens geeft de lessen bewegingsopvoeding in de 

lagere school. 

Meester Danny ondersteunt onze school voor wat betreft ICT. 

 

We verwelkomen ook Fien, begeleidster in De Vlinder.  Fien zal dit schooljaar samen met Annick het 

middagtoezicht in de eetzaal doen. 

 

Jaarthema: “Pluk je geluk!” 

We kozen voor een heel gezellig jaarthema dit schooljaar.  We gaan samen bouwen aan ons geluk! 

Volgende zaken zullen daarbij aan bod komen: rust brengen bij de kinderen, kleuteryoga, mindfulness, 

korte zenmomentjes, …   

We zullen elke week op maandagochtend starten met een kort zenmoment om de week rustig in te zet-

ten. 

Met de lagere school nemen we ook deel aan het TOP-spel.  Dit is een spel om de sociale vaardigheden 

en de rustige klassfeer te bevorderen.   

We houden jullie zeker en vast op de hoogte van alle activiteiten via de nieuwsbrief en de website. 

 

Enkele afspraken 

Brengen van de kinderen: 

Onze poort gaat terug open op het normale uur, om 8h20.   

Bedankt aan allen die steeds een inspanning doen om op tijd te komen! 
Afhalen van de kinderen: 

De kinderen kunnen vanaf nu terug afgehaald worden op de speelplaats.  Wij verzamelen naast het 

schoolgebouw.  Zodra de bel gaat, kunnen alle ouders op de speelplaats hun kinderen afhalen bij de juf. 
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S e p t e m b e r  2 0 1 6  

 

N i e u w s b r i e f  

N i e t  v e r g e t e n  

 
A G E N D A  

 

Alle activiteiten van  

september kan je vinden op 

de activiteitenkalender. 
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Denken jullie eraan om 

steeds de brooddozen, 

fruitdoosjes, turnkledij, 

te naamtekenen aub? 

 

F a m i l i e n i e u w s  

-Op 7 juli werd Yelenka 

Maeyens geboren.  Zij is 

het zusje van Chago, 

Kyllana (2K) en Tulisa 

(2K).  Proficiat! 

-Op 28 juli is Gert Mouton 

overleden, broer van juf 

Griet en nonkel van Floris 

(3K) en Roos. 

Onze oprechte deelne-

ming. 


