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Wist je dat :
Kim Vanaken gezorgd heeft voor het
springkasteel en de
mooie partytentjes
op ons schoolfeest,
een hartelijke dank.
We ook dit jaar weer
hulp gekregen hebben, tijdens het
schoolfeest, van onze ouderraad en van
Thieuke, die de ganse namiddag Gemachtigd opzichter
was, ook aan hen
een hartelijk dank.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Denk eraan tijdig
te annuleren
indien je geen
gebruik van de
opvang maakt op
vrijdag 28 juni !!!

Het einde van dit schooljaar is alweer in
zicht. Toch blikken we al een eindje vooruit.
De planning van de schoolorganisatie en vakantiekalender voor het volgend schooljaar is
zo goed als rond. Dus, aan het eind van zo’n
schooljaar rest mij alleen nog iedereen, die
bijgedragen heeft om er een goed schooljaar
van te maken, oprecht te bedanken: leerlingen, leerkrachten, echtgenoten van leerkrachten, secretaresses, onderhoudspersoneel,
schoolbestuur, ouders, grootouders, ouderraad, leesmoekes, eetzaalmoekes, zwemmoekes, gemachtigde opzichters, vrienden en
kennissen….

Klasverdeling lagere afdeling:
In de lager afdeling isde verdeling als
volgt :
1A : Juf Marina
2A : Juf Iris
2B : Juf Wendy
3A : Juf Liliane
4A : Juf Anja ( met extra hulp)
5A : Juf Miranda
5B : Juf Lut
6A : Meester Raf ( met extra hulp)

Leerkracht BO : Meester Sven 14u
Bedankt voor de steun die jullie allemaal voor
Zorgcoördinator : Juf Anne-Marie 12u
onze school betekenen.
Meester Raf en juf Anja krijgen elk nog
Klasverdeling kleuters:
voor 6u hulp.
We beschikken voor volgend schooljaar over
5 voltijdse leerkrachten, Juf Lieve vangt de De kinderen van 1A gaan naar 2B en die
nieuwelingen op dus de 2,5 jarigen, juf Reni van 1B naar 2A, 4A naar 5 B , en 4B naar
neemt de 3 jarigen, de 4 jarigen worden opge- 5A zoals steeds in het verleden is gebeurd.
vangen door juf Marleen en de 5-jarigen
door juf Nele. Afhankelijk van de inschrijHet is niet gemakkelijk om iedereen tevingen gedurende het schooljaar kunnen hier vreden te stellen met de verdeling van
nog verschuivingen in komen. Juf Nancy
uren en klassen, toch is dit steeds in saondersteunt de grote klassen.( vooral de klas menspraak met al de leerkrachten en
van de 5-jarigen) Meester Sven neemt de
schoolbestuur van onze school.
uren bewegingsopvoeding, bij de kleuters en Denk eraan kinderen hebben vrijdag
in het lager voor zijn rekening. Juf Ilse is de namiddag 28 juni vrijaf !!!!
kinderverzorgster.
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Oudercontact einde schooljaar
Beste ouders,

De leerlingen van het Lager Onderwijs krijgen hun rapport op donderdag 27 juni 2013.

Op vrijdag 28/06/13 sluiten we de deuren om 12u00. De ouders die het wensen,
kunnen vrijdagnamiddag tussen 13u10 en 14u30 contact opnemen met de leerkrachten
om het rapport te bespreken. Nadien hebben de leerkrachten nog
een eindvergadering.
In naam van de leerkrachten en
mijzelf wens ik u en uw kinderen
een fijne en deugddoende vakantie
toe.
De kinderen worden
school verwacht op

terug

op

maandag 2 september 2013

Vriendelijke groeten
Peter Vangeloven
Directeur

…………………………………………………………………………………
De ouders van ............................................. wensen contact te nemen met :

( aanduiden

met een kruisje )
- O :

Vrijdag 28 juni

komt vader en/of moeder naar de klas, bij voorkeur om

.....uur bij de

klasleraar en / of om ………………bij de zorgcoördinator.
- O :

Vrijdag 28 juni

komt vader en/of moeder naar de klas, bij voorkeur om

leerkracht bewegingsopvoeding.( meester Sven )

.....uur bij de

sfeerbeelden

Kalender van de vakantiedagen voor het schooljaar 2013-2014
1. Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen
Maandag 2 september 2013
2. Vrije dagen van het eerste trimester
Pedagogische studiedag : woensdag 2 oktober 2013
herfstvakantie: van maandag 28 oktober tot en met zondag 3 november 2013
vrije dag: maandag 11 november 2013
lokale vrije dag: vrijdag 6 december 2013
3. Kerstvakantie
van maandag 23 december 2013 tot en met zondag 5 januari 2014
4. Vrije dagen van het tweede trimester
krokusvakantie van maandag 3 maart tot en met zondag 9 maart 2014
Pedagogische studiedag ; woensdag 5 februari 2014
5. Paasvakantie
van maandag 7 april 2014 tot en met zondag 21 april 2014
6. Vrije dagen van het derde trimester
donderdag 1 mei 2014
maandag 5 mei 2014 (lokale vrije dag)
woensdag 21 mei 2014 (pedagogische studiedag )
donderdag 29 mei 2014 (O.-H.-Hemelvaart)
vrijdag 30 mei 2014 (brugdag)
maandag 9 juni 2014 (Pinkstermaandag)
vrijdag 27 juni 2014 begin zomervakantie om 12.00u ( kinderen hebben namiddag vrijaf)
7. Pedagogische studiedagen voor de leerkrachten (vrije dagen voor de leerlingen)
2 oktober 2013, 5 februari 2014, 21 mei 2014
8. Enkele datums om te onthouden :
Week van de smaak: 18/11 tot22/11

Kienavond: 21 februari 2014

Zeeklasse: 4-5-6 juni 2014
9. Oudercontacten begin september

Schoolfeest: 15 juni 2014
!!!!!!!!!!!!!!!!

Kleuters : woensdag 4 september 2013

1ste, 2de en 3de leerjaar : donderdag 5 september 2013
4de, 5de, 6de leerjaar : donderdag 12 september 2013

