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NIEUWTJES:




Alle kinderen van het eerste leerjaar en het vierde leerjaar krijgen een persoonlijk
hesje. Ze zetten er hun eigen naam op en houden het drie jaar. Bij verlies moet er
zelf voor een ander gezorgd worden of kan er een nieuw aangekocht worden op
school.
Nieuwe prijsberekening maaltijden: De warme maaltijden kosten €2.30. Er wordt
daarnaast €1.50 middagopvang aangerekend. Voor deze opvang krijgen jullie een attest voor de aangifte aan de belastingen waardoor je een deel terugkrijgt. Wie een
lunch van thuis meebrengt betaalt enkel de opvang en krijgt dus ook een attest.



Op 1 september voorzien we weer een hele toffe start met een ludiek tintje. We
wensen alvast iedereen een heel fijn schooljaar toe!



Opgelet! Jullie kinderen mogen nog slechts 5 halve dagen “problematisch afwezig”
zijn. (=onwettig afwezig, dus zonder geldige reden) Indien het er meer zijn, zijn we
verplicht om een dossier op te starten via het CLB.



We zetten ook terug in op gezondheid: Woensdag is vanaf dit schooljaar fruit- of
groentendag. Laat de kinderen dus op woensdag een stukje fruit of wat kleine groentjes meebrengen als tussendoortje. Koekjes worden op die dag niet meer gegeten.

Vraag de schooltoelage voor je kind tijdig aan! De documenten kan je op
school krijgen in het secretariaat!

Greetje Huyse

Chantal Cosaert
Sophie Vercamer
Administratief medewerker

Katrien Van den Bussche
Katrien Bril
en
Isabelle Leman
peuter-eerste kleuter
tweede- derde kleuter
Info in de klas: donderdag 21 sept. 19.30u

Annick Vandenberghe
Katrien Bril
Aude Vanhaverbeke Isabelle Leman
Peuter-eerste kleuter
eerste-tweede kleuter
tweede-derde kleuter
Info in de klas: donderdag 28 sept. 19.30u

Karen Santy: kinderverzorgster

Bart Van Hoecke: ICT

Marleen Claeys
eerste leerjaar

en

Katrijn Viane

Info in het eerste leerjaar op di 12 sept. 19.30u
De ouders kunnen op de eerste schooldag nog even
mee tot aan de klas. De kinderen mogen om 14.40u
dan ook aan de klas terug afgehaald worden.

Mieke Cosaert
tweede leerjaar

en

Angelo De Jaeger

Info in het tweede leerjaar op do 28 sept. 19.30u

Mieke Tibergyn

en

Katrijn Viane

Info in het derde leerjaar op do 21 sept. 19.30u

Anita D’Hooghe
vierde leerjaar A

Annelies Kerckhove
vierde leerjaar B

Info in het vierde leerjaar op woe 6 sept. 19.30u

Rika Remmerie
vijfde leerjaar A

Wouter Debels
vijfde leerjaar B

Info in het vijfde leerjaar op di 12 sept. 19.30u

Domien D’haene
zesde leerjaar A

Annelies Haemers
zesde leerjaar B

Info in het zesde leerjaar op do 21 sept. 19.30u

Sofie Baert
Zorgcoördinator

Nathalie Vlieghe
Zorg lager

Anne Moreels
Zorg kleuter

Sara Platteau

Liesbeth Welker

Eddie Turpijn

Kobe Vanneste

Cindy Rosselle

Joost Roobrouck

Saray Padilla Miranda

Kathy Santens

Nathalie Decanniere

Marie-Claude Hommé

Jessica Vandevoorde

