NIEUWSBRIEF EINDE
SCHOOLJAAR
30 JUNI 2019:
VOORUITBLIKKEN
Ook van de zomer
kun je een werkwoord maken.
We parasollen.
GDK
Beste ouder(s),

DANKJEWEL
Het schooljaar zit er op.
Dankjewel voor ’t vertrouwen tijdens het voorbije schooljaar! We wensen al onze leerlingen èn alle
ouders een mooie zomertijd! Veel tijd om te parasollen!
Voor de zesdejaars en andere schoolverlaters: stel ’t heel heel wel!!
Met deze nieuwsbrief blikken we al even vooruit naar volgend schooljaar.

KENNISMAKINGSMOMENT





Donderdag 29 aug. 2019
17 u. – 18.30 u.
Kennismaken met de nieuwe leerkracht
Vanaf L1: mogelijkheid om turnbroekje (€12) en turntruitje (€10) te kopen in de eetzaal.
Graag contant betalen (breng je gepast geld mee?)

ORGANISATIE 2019-2020


Kleuterschool
o Aantallen

Peuters ??

K1 (geboren 2016): 36

K2 (geboren 2015): 34

K3 (geboren 2014): 31
o We maken 6 klassen (=een klas meer dan ‘t voorbije jaar)

om de groepen niet te groot te maken

geen niveaugroepen. Studies leren ons dat kinderen in heterogene groepen
het meeste leerwinst kunnen maken.

kleuters geboren van jan. t.e.m. juni samen, kleuters van juli t.e.m. dec.
samen. Dat is een duidelijk lijn. Zo vermijden we ook ‘persoonlijke,
subjectieve’ voorkeuren.

evenwichtige verdeling jongens/meisjes

leerkrachten zijn gewoon te differentiëren = ze zijn gewoon om met
verschillen (tempo, niveau, interesse, …) om te gaan en kinderen te bieden
waar ze nood aan hebben

wie bij welke juf zit, werd tijdens het oudercontact in juni meegedeeld

P / K1
K1 / K2
K2 / K3

Klas
KA
KB
KC
KD
KE
KF

Leerkracht
Birthe (tot januari Jorijn)
Veerle (op dinsdag Margot)
Anouchka
Stien (op maandag Margot)
Ann
Sabine

(Vermoedelijk) aantal

21
21
21
21

o
o


Lager
o

Klas
L1
L2A
L2B
L3
L4

7 klassen
Leerkracht
Nele + + Axelle (op maandag- en dinsdagnamiddag)
Cindy + Axelle (op donderdag)
Arne
Maaike + Lieselotte (op dinsdag)
Annelies + Lieselotte (op donderdag en op
maandagnamiddag)
Katrien + Axelle (op vrijdag)
Duobaan Stijn en Annika

L5
L6
o


Kinderverzorgsters: Ellen en Annelies
LO: Katelijne en Pieter

Zorg
o
o

Vermoedelijk aantal
21
15
15
25
25
23
18

LO: Pieter + Florence en Lut extra voor zwemmen
L2A+B turnen en zwemmen samen
Zorgcoördinator: Ann B.
Zorgleerkrachten: Axelle, Lieselotte, Annika

DATA OM ALVAST TE NOTEREN










Het schooljaar 2019-2020 start op maandag 2 sept. 2019
Vrije dagen en vakanties schooljaar 2019-2020
o Pedagogische studiedag: vrijdag 27 sept. 2019
o Vrije dag: maandag 30 sept. 2019
o Herfstvakantie: van 26 oktober tot en met 3 november 2019
o Kerstvakantie: van 21 december 2019 tot en met 5 januari 2020
o Vrije dag: Vrijdag 31 jan. 2020
o Krokusvakantie: van zaterdag 22 feb. tot en met zondag 1 maart 2020
o Paasvakantie: van 4 tot en met 19 april 2020
o Vrije dag: Dag van de Arbeid: vrijdag 1 mei 2020
o Pedagogische studiedag: woensdag 20 mei 2020
o Vrije dagen: Donderdag 21 mei (Hemelvaart) en vrijdag 22 mei 2020
o Maandag 1 juni 2020 = pinkstermaandag, vrije dag
Eerste Communie en Vormsel 2020
Organisatie door de Emmaüsparochie (over de schoolgrenzen heen)
o Vormsel: Zaterdag 23 en zondag 24 mei 2020
o Eerste Communie: 30 en 31 mei 2020
o Alle info op www.emmausparochie.be (bij ‘vieringen’)
Infodag: Zaterdag 25 april 2020, 9.30 u. – 12 u.
Activiteiten Club 250, onze ouderraad
o Parents Kick Off: Vrijdag 20 sept. 2019
o SLOS-quiz: zaterdag 18 jan. 2020
o Fuif met pastabar: zaterdag 25 april 2020
Musical door de leerlingen van L5 & L6:
o Vrijdag 27 maart
o Zaterdag 28 maart
o Zondag 29 maart

EERST GENIETEN…
… van hopelijk een (niet té) warme zomer en van veel ‘quality time’ met al wie je dierbaar is.
Geniet ervan!
Warme groet
Anne & team

