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Klasgroepen volgend schooljaar
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De klasgroepen voor volgend schooljaar worden samengesteld door de leerkrachten. Zij kennen de
onderlinge relaties en netwerkjes van hun klas. Er wordt heel veel tijd en energie gestoken in deze
oefening. Eens de verdeling is gemaakt en bekendgemaakt, wordt er niets meer aan gewijzigd.
Anders dan vorige jaren zullen we de klasgroepen op woensdag 27 juni reeds bekendmaken. Na de
voormiddagspeeltijd zullen de nieuwe klasgroepen eventjes doorschuiven naar de leerkracht en het
lokaal waar ze volgend schooljaar in terecht komen. De kleuters die naar het eerste leerjaar gaan
zullen ook op woensdag naar de Leemstraat komen. De andere kleuters schuiven pas vrijdag eventjes
door naar hun nieuwe juf.
Op donderdag 30 augustus 2018 kunnen jullie, samen met de kinderen, nog eens een kijkje komen
nemen in de klas:
kleuterschool: van 15.30 u tot 18 u
lagere school: van 16 u tot 18.30 u

Wijzigingen klasleerkrachten
In onze kleuterschool hebben we van sommige jaren 2 klassen en van andere 3 klassen. Dat maakt
dat er enkele juffen elk jaar moeten verschuiven. Voor volgend schooljaar is de situatie als volgt:
Juf Oele verhuist van de instapklas naar haar “oude plek” in de de 2de kleuterklas. Juf Stephanie ruilt
haar 3de kleuterklas in voor de instapklas, er zullen maar 2 klassen in de 3de kleuterklas worden
ingericht. Juf Anneke start tijdens het 1ste trimester in een ambulante, ondersteunende zorgfunctie
en neemt na de kerstvakantie de 2de instapklas voor haar rekening; er zullen ook in de 1ste kleuterklas
maar 2 klassen worden ingericht. Juf Melissa komt terug uit bevallingsverlof en zij zal de turnlessen
geven.
In de lagere school ruilt meester Dries van 5B na twee succesvolle jaren onze school voor een
nieuwe uitdaging; hij gaat opnieuw studeren! We wensen hem uiteraard veel succes met zijn
ambities. Juf Kathleen zal zijn plaats innemen in 5B. Alle andere klasleerkrachten blijven op hun
vertrouwde plaats, we hebben in elk leerjaar 3 klassen.

Openklasavonden
U bent welkom in de klas van jullie zoon/dochter waar de lkr. uitleg geeft over de klaswerking en het
inhoudelijk aanbod. Kinderen komen niet mee, het aanbod is uitsluitend voor ouders bedoeld. De
uitleg duurt ongeveer een uurtje en daarna is er nog tijd voor een drankje en een babbel.
Noteer alvast deze data:
Kleuterschool: donderdag 30 augustus om 19 u.
Lagere school: woensdag 12 september - Leemstraat om 19 u, Vinkenhof om 20.30 u.

Aanpassingen in het schoolreglement !!!
De nieuwe versie zal op de website verschijnen. U kunt het daar lezen en/of downloaden. Als u niet
over internet kunt beschikken kunt u een papieren versie op het secretariaat ophalen.

Laatste schooldag en opvang
In de lagere school stoppen we om 11.30 u, in de kleuterschool om 11.55 u. De leerkrachten blijven
tot 15 u beschikbaar. Als u nog vragen heeft, kunt u zonder afspraak nog even bij de leerkracht
terecht.
Er is in de namiddag opvang voorzien in het Boshuis: de inschrijvingen zijn reeds volzet, maar ze
nemen uitzonderlijk voor deze dag meer kinderen aan dan gewoonlijk, mits een kleine vergoeding.

Gevonden voorwerpen
Jassen, pulls, turnmateriaal, brooddozen, speelgoed… onvoorstelbaar hoeveel materiaal er in de drie
vestigingsplaatsen achter blijft. Tijdens de laatste schoolweek worden deze spullen aan de inkom van
de school te kijk gesteld. Kijken jullie eens na of er iets van zoon/dochter ligt? Begin juli wordt alles
opgeruimd en weggebracht!

Vooruitblik



Vrijdag 29 juni:
Donderdag 30 augustus:





Woensdag 12 september:
Donderdag 27 september
Vrijdag 28 september

laatste schooldag tot ’s middags (11.30 u in de lagere school)
openklasdag kleuterschool van 15.30 u tot 18 u
openklasdag lagere school van 16 u tot 18.30 u
informatieavond kleuterschool om 19 u (zonder kinderen)
informatieavond Leemstraat om 19 u, Vinkenhof om 20.30 u
pedagogische studiedag
plaatselijke verlofdag

Wavo dankt jullie hartelijk voor de fijne samenwerking en wenst jullie een deugddoende vakantie!

