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● Zomerbar   
Vorige week zaterdag werden de nieuwe kleuterklassen feestelijk ingehuldigd. Hierna 
konden we verder feesten in de zomerbar. Er kwamen zeer veel mensen iets drinken 
en een frietje steken. Het weer was jammer genoeg niet zo goed, maar dat lieten de 
mensen niet aan hun hart komen.  
De opbrengst van dit feest zal volgend schooljaar gebruikt worden voor heel wat 
activiteiten voor onze kinderen.  
Bedankt ouderraad om dit allemaal voor hen te doen.   
 

● Proclamatie  
Op feestelijke wijze hebben de leerlingen van het 6de leerjaar dinsdag afscheid genomen 
van de school. De ouderraad heeft de ouders van onze 6de klassers nadien nog verwend 
met een heerlijke receptie.  
De kleuters van de 3de kleuterklas kregen ook een kleuterdiploma. Zij zongen het 
afscheidslied voor de ouders en gleden naar het 1ste leerjaar.  
Allemaal klaar voor de grote stap, proficiat.  
 

● Zwerfvuilactie 9-10 juli 
In bijlage vonden jullie een uitnodiging terug voor het mee opruimen van de buurt. Samen 
met de kinderen van onze school hebben wij dit schooljaar de omgeving van de school 
proper gehouden. Helpen jullie samen met de ouderraad om de woonomgeving op te 
ruimen? Schrijf je in via onderstaande link.  
https://forms.gle/Q4RnCHc29wFrttdd7  
 

● Schooljaar 2022-2023 
 
Vandaag is het de laatste dag van het schooljaar 2021-2022. Op het einde van het 
schooljaar wordt er vlijtig gepuzzeld om de klassen te verdelen voor het komende schooljaar. 
Aangezien een school een aantal uren krijgt dat bepaald wordt door het aantal leerlingen kan 
het zijn dat sommige leerkrachten van klas moeten veranderen of dat sommige klassen op 
bepaalde momenten samen zitten.  
 
In onderstaand stukje willen wij de klassen en leerkrachten meegeven voor volgend 
schooljaar. In de loop van de vakantie kan het altijd zijn dat er wegens omstandigheden 
veranderingen moeten doorgevoerd worden, wij hopen uiteraard dat deze minimaal zijn.  
 
Enkele leerkrachten zullen niet voltijds werken volgend schooljaar omdat zij hebben gekozen 
voor een bepaald verlofstelsel of omdat er niet voldoende uren zijn, daarom staan er soms 2 
leerkrachten bij een klas.  
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Kleuterschool  
 
Instapklasje   juf Inge V.  
 
1ste kleuterklas A juf Nele 
1ste kleuterklas B juf Anja 

 
2de kleuterklas A juf Inge N.   
2de kleuterklas B juf Kaat V. + ? (juf/meester nog niet gekend) 
 
3de kleuterklas A  juf Viviane  
3de kleuterklas B juf Linda  
   
Lagere school  
 
1ste leerjaar A  juf Elke  
1ste leerjaar B  juf Katrien  

 
2de leerjaar A  meester Hans  
2de leerjaar B  juf Katleen  
 
3de leerjaar A  juf Heidi  
3de leerjaar B  juf Sarah  

Het 3de leerjaar zal minstens 1 dag samenzitten bij juf Heidi. Op deze dag zullen de  
leerlingen zwemles hebben en zal geprobeerd worden om extra ondersteuning  
(zorg) te voorzien waar nodig.  

 
4de leerjaar A  juf Anita 
4de leerjaar B  juf Marianne   
 
5de leerjaar A  juf Diandra 
5de leerjaar B  juf Shana  

 
6de leerjaar A  juf Sofie VI (zij zal tot en met de herfstvakantie afwezig zijn omwille 
   zwangerschapsverlof, vervanging is nog niet gekend) 
6de leerjaar B  juf Evi + ? (juf/meester nog niet gekend) 
   
turnen kleuterschool  juf Sophie D (zij zal tot en met de kerstvakantie afwezig zijn omwille 
   zwangerschapsverlof, vervanging is nog niet gekend) 
turnen lagere school  meester Raf  
zorg    juf Kelly en juf Hanne  
directie   meester Mathias  

 
Belangrijke data  
5 oktober  Vrije dag voor iedereen  
17 oktober pedagogische studiedag – vrije dag voor de kinderen.  


