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Kleuterteam
Juf Lore heeft besloten haar carrière een andere wending te geven en zal hierdoor
volgend jaar niet meer in onze school werken. We wensen haar veel succes in haar
nieuwe job. Ze wordt vervangen door juf Lindsey Furniere, die hier vorig jaar al heel
wat interims voor haar rekening nam. Lindsey zal samen met meester Wouter en juf
Goedele de oudste kleuters voor haar rekening nemen. Welkom, juf Lindsey.
Team 19-20
Team kleuter
- juf Lynn (jongste kleuter) en juf Lindsey (oudste kleuter) : voltijds
- meester Wouter en juf Goedele (oudste kleuter) : deeltijds
Team lager
- juf Katrien (voltijds) en meester Wouter (deeltijds) : jongste lager
- juf Nele (4/5) en meester Cies (4/5): midden lager
- meester Bram (voltijds) en juf Marijke (deeltijds) : oudste lager
- juf Marijke (deeltijds) : zorgcoördinator
- meester Hannes (deeltijds) : bewegingsopvoeding kleuter en lager
- juf An : ondersteuning in alle klassen
Ondersteuning
- Hilde : leerlingenadministratie
- Marie-Hélène : boekhouding
- conny : onderhoud, middageten en opvang
- Tilly : ochtendopvang, middageten
- meester Geert : directie
Daarnaast kunnen we ook nog op tal van vrijwilligers rekenen voor allerlei klusjes
(Pol, Frans, Luc, Lucien, Katrijn, Christiaan ...), waarvoor dank.
Open klasdag : zo 1 sept van 10.00 tot 12.00
Net voor het nieuwe schooljaar zetten we terug onze deuren open. De klassen staan
klaar en de kinderen kunnen al eens komen piepen hoe hun nieuwe klas er uit ziet.
We zorgen voor een drankje! Tot dan.
Turnkledij lager
Op de openklasdag kan je ook een turn T-shirt passen. De eerste krijg je altijd gratis
(een cadeautje van het oudercomité). Een grotere maat kan je bekomen tegen
inwisseling. Enkel bij verlies wordt de T-shirt dus aangerekend (9 euro). Je krijgt ook
een turnzakje aangeboden. Voor sportschoenen en een zwart broekje mag je zelf
zorgen.
Kleuters hebben nog geen turnkledij nodig.

Speeltoestel
Het nieuwe speeltoestel werd in de vakantie geïnstalleerd. We hopen dat de boot met
kraaiennest voor uren speelplezier mag zorgen.
Jaarthema : Volle vaart vooruit
Met de nieuwe boot op onze speelplaats, wordt het nieuwe jaarthema : Volle vaart
vooruit! We willen alle kinderen met hun talenten en volgens hun mogelijkheden zo
ver mogelijk brengen volgend schooljaar.
Schoolstart : ma 2 sept
Op 2 sept is het dan weer zover. Het oudercomité zorgt gewoontegetrouw voor een
warm welkom.
Kaster kermis : zo 29 sept
Noteer alvast 29 sept op jullie agenda. Dan vieren we terug Kaster kermis. Na het
aperitief en de maaltijd worden de grootouders (en de ouders) verwacht voor het
grootouderfeest van de kleuters en de eerste graad.
Zwemkalender lager
We kunnen dit jaar niet op vrijdag gaan zwemmen en moeten noodgedwongen gaan
zwemmen op woensdag. Dit zijn de voorziene zwembeurten
1ste trim
4 en 18 sept
2 en 16 okt
6 en 20 nov
4 en 18 dec

2de trim
15 en 29 jan
12 feb
4 en 18 ma
1 april

3de trim
29 april
13 en 27 mei
10 en 24 juni

Zwemkalender kleuter
Bij de zwembeurten van het kleuter kunnen er ook ouders meegaan. Dit wordt
geregeld via de kleuterleerkrachten.
1ste trim
2de trim
3de trim
1 okt en 19 nov
14 jan en 3 maart
12 mei
We wensen jullie kinderen een boeiend, leerrijk schooljaar toe.
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