
               Beste ouders, 

 Het einde van dit schooljaar is alweer in 

zicht. Toch blikken we al een eindje voor-

uit. 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 al-

leen nog iedereen, die bijgedragen heeft 

om er een goed schooljaar van te maken, 

oprecht te bedanken: leerlingen, leerkrachten, echtgenoten van leer-

krachten, secretaresses, onderhoudspersoneel, schoolbestuur, ou-

ders, grootouders, ouderraad, leesmoekes, eetzaalmoekes,  zwem-

moekes, gemachtigde opzichters, vrienden en kennissen…. Ook 

willen we juf Nena veel succes wensen in haar nieuwe school en 

heten we meester Brian van harte welkom in onze school.  

Aan allen een hartelijke dank  om er voor onze school te zijn. 

Klasverdeling kleuters: 

We beschikken voor volgend schooljaar over 6 voltijdse leerkrach-

ten.  Juf Lieve vangt de nieuwelingen op en de instappers ( 2,5 –3 

jarigen), juf Reni  de 3 jarigen, juf Marleen en juf Nancy  de 4-

jarigen. Juf  Nele en juf Elke de 5–jarigen. Wij nemen helaas, hope-

lijk voor even, afscheid van juf Inge. Meester Sven neemt de uren 

bewegingsopvoeding bij  de kleuters en in het lager voor  zijn reke-

ning. Juf Wendy geeft ook enkele uren bewegingsopvoeding bij de 

kleuters. Juf Arlette  is de kinderverzorgster samen met juf Bea. 

Klasverdeling lagere afdeling: 

In de lagere afdeling is er een volledige splitsing  van het 2de en het 

3de leerjaar. Het 1ste , 4de en 5de leerjaar wordt gedeeltelijk ge-

splitst. 

 1A + 1B : Juf Marina  

 1B : Juf Wendy ( elke voormiddag ) 

 2A : Juf Iris  

 2B : Juf  Kristel  

 3A : Juf  Nathalie 

 3B : Meester Brian 

 4A + 4B : Juf Anja   

 4B : Juf Lut : deeltijds 
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5A +5B : Juf Miranda  

5B : Juf Lut deeltijds 

6A : Meester Raf   

Zorgcoördinator : Juf Anne-Marie  

OPGELET !!! 

De verdeling van de leerlingen gebeurt in onder-

ling overleg met de huidige klastitularissen en de 

toekomstige klastitularissen. Deze verdeling is 

bindend en er wordt niet meer  van afgeweken. 

Ieder schooljaar wordt dit opnieuw bekeken en 

kan de klasverdeling veranderen. Inschrijvingen 

tijdens de zomer worden per klas bekeken. We 

trachten een gezonde  verdeling te verkrijgen en 

vertrouwen op de expertise van onze leerkrach-

ten. Op de “doorschuifdag “, woensdag 27 

juni, is bekend gemaakt in welke klas de 

kinderen zitten.  

MIDDAG PAUZE  

De vergoedingen tijdens de middagpauze blijven 

behouden. Vanaf 3 september 2018 betaalt u een 

bijdrage van € 0.25 per keer of u kan kiezen voor 

een jaarlijkse bijdrage van €25. U ontvangt hier-

voor in 2019 een attest voor de belastingen.

( aanslagjaar 2018) In september ontvangt u  een 

invulformulier. De middagpauze is  bedoeld 

voor kinderen waarvan de ouders niet in de mo-

gelijkheid zijn om ‘s middag de kinderen op te 

vangen.  

 

OPGELET !!!! 

De kinderen hebben  vrijdagnamiddag 29 

juni vrijaf !!!! 

Het Ittertuintje is open, hier gelden dan de 

tarieven van een woensdagnamiddag. 

Wel reserveren a.u.b.   
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Vakantiekalender schooljaar 2018-2019 

1. Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen 

 Maandag 3 september 2018 

2. Vrije dagen van het eerste trimester 

 herfstvakantie: van maandag 29 oktober 2018 tot en met zondag 4 november 2018 

 woensdag 3 oktober ( pedagogische studiedag ) 

           maandag 15 oktober ( lokale vrije dag ) 

           donderdag 6 december ( pedagogische studiedag ) 

3. Kerstvakantie 

 van maandag 24 december 2018 tot en met zondag 6 januari 2019 

4. Vrije dagen van het tweede trimester 

 vrijdag 8 februari 2019 ( lokale vrije dag ) 

           krokusvakantie van maandag 4 maart 2019 t.e.m. zondag 10 maart 2019 

5. Paasvakantie 

 van maandag  8 april 2019 tot en met maandag  22 april 2019  

6. Vrije dagen van het derde trimester 

           woensdag 1 mei 2019 (feest van de arbeid) 

 donderdag 30 mei 2019 (O.-H. Hemelvaart)  

 vrijdag 31 mei 2019 (brugdag) 

 maandag 10 juni 2019 (Pinkstermaandag) 

7. Pedagogische studiedagen voor de leerkrachten (vrije dagen voor de leerlingen) 

 woensdag 3 oktober  2018 

           donderdag 6 december 2018 

8. De zomervakantie begint voor de kinderen op vrijdag 28 juni 2019 om 12.00u 

9. Enkele datums om te onthouden : 

 Start week van de smaak:  do 15 nov 2018      kienavond: vr 15 februari 2019 

 pizzadag: vr 23 nov 2018          schoolfeest: zo 16 juni 2019 

           sportdag kleuters :  maart 2019                       sportdag lager :  mei 2019 ( 5de en 6de ) 

           sportdag lager ; mei 2019 ( 1st tot 4de )   

 

10. Oudercontacten begin september !!!!!!!!!!!!!!!!  

Kleuters : woensdag 5 september 2018 
 
Lieve : 19u00         Reni : 19u00 
Nancy : 19u30       Marleen : 19u30     
Nele :  20u00        Elke: 20u00 
 
 1ste, 2de en 3de leerjaar : donderdag 6 september 2018 

3de  lj : 19u00  2de  lj : 19.30u  1ste lj : 20.00u 
 
 4de, 5de, en 6de leerjaar : donderdag 13 september 2018 

6de lj : 19.00u  5de lj :  19.30u  4de  lj : 20.00u 
 

                            -  

                                           

 



Zwemmen schooljaar 2018-2019 

 
 

Lager—en  kleuterondewijs:  

6 sept     20 sept  4 okt    18 okt   15 nov   29 nov   13 dec      ( 1ste trimester ) 

10 jan     24 jan    7feb      21feb     21 mrt    4 apr          ( 2de trimester )  

2 mei      13mei     12 jun   27 jun                               ( 3de trimester ) 

 

                             Vertrek   5-jarige A kleuters  en 3de leerjaar       : 10.40u        Terug  11.45u      

                             Vertrek   5-jarige B kleuters  en 2de leerjaar        : 13.10u         Terug  14.15u 

                             Vertrek  1ste leerjaar  en 6de leerjaar                   : 13.40u         Terug 14.45u 

                             Vertrek  4de leerjaar  en  5de leerjaar                   : 14.10u          Terug  15.15u 

  

Bibliotheek schooljaar 2018-2019 
Data telkens op donderdag. :         13 sept, 11 okt, 15 nov, 13 dec                                         : 1ste trimester 

                                                     17 jan, 14 febr, 14 ma,                                                       : 2de trimester 

                                                     4 apr, 9 mei, 17 jun ( maandag) ( ophalen boeken )           : 3de trimester  

           

 

Lambert Neyens , onse gemachtigde opzichter ,werd 60 !! 

Lambert Neyens, samen met Thieuke, onze vaste ge-

machtigde Opzichter werd 60 jaar. We maakten één lange 

erehaag voor hem met alle kinderen van onze school. We 

danken Lambert voor zijn inzet op onze school en hopen 

dat hij nog lang voor de veiligheid van onze kinderen kan 

zorgen. 



Onze vastenactie stond dit jaar in het teken van  “Kom op tegen Kanker”. Op zondag 24 maart 2019 was er 

de tweede editie van de 100km-run voor Kom op tegen Kanker. Het werd opnieuw een uniek loopevene-

ment waarbij teams van vier lopers samen 100 km liepen ten voordele van kankeronderzoek. Zowel de uit-

daging als het groepsgevoel stonden hierbij centraal ? We steunden hier Juf Kristel van het 2de leerjaar die 

één van de deelnemers was. In totaal bracht de vastenactie €1200 euro op. We verzamelden ook nog €500 

rosse muntjes voor het project “de rospot tegen Kanker .“ In totaal dus €1700, een ongezien resultaat dank-

zij jullie allemaal!!!! 

 

Onze Vastenactie voor Kom op tegen Kanker 

Verloren voorwerpen 
Op de foto’s zien jullie nog verloren voorwerpen. Deze zijn nog tot woensdag  4 juli op onze school 

aanwezig, daarna worden ze aan een goed doel geschonken. 


