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Beste ouders en leerlingen, 
 
Momenteel zijn we volop bezig met de laatste voorbereidingen van het nieuwe schooljaar.  
De boeken en het knutselmateriaal krijgen een plaats in de kasten. De ramen op het 
gelijkvloers werden vervangen. Deze klassen kregen zelfs een nieuw plafond met 
energiezuinige verlichting. 
Kortom, we maken ons klaar om jullie bij de start van het schooljaar te verwelkomen.  
Geniet nog van de laatste vakantiedagen. Graag tot maandag 3 september!  
 
De eerste schooldag. 
 
Maandag 3 september 2018 opent de school haar deuren om 7 uur. Om 8.25 uur weerklinkt 
het belteken waarmee het nieuwe schooljaar start. Alle kinderen en hun ouders zijn welkom bij 
het onthaal van de leerlingen. De leerlingen van de lagere school en de kleuters verzamelen 
elk op hun eigen speelplaats. De kleuters van de vlinderklas mogen rechtstreeks naar de 
onthaalklas van de kleuterschool gaan. 
Na de klasindelingen volgt nog een korte rondleiding voor de nieuwe ouders. 
’s Middags kunnen de leerlingen die dit wensen blijven eten op school.  
De kleuters kunnen, indien de ouders dit wensen, vanaf maandag een warme maaltijd 
nemen. De kinderen van de lagere school brengen maandag hun boterhammen mee. 
Vanaf dinsdag kunnen ook zij aanschuiven voor een warme maaltijd. 
Om 15.30 uur keren de leerlingen van de lagere school huiswaarts via de georganiseerde 
rijen. De kleuters worden afgehaald aan de eigen klas. De ouders wachten aan de gangdeur 
tot ze een teken krijgen. Men loopt niet rond in de kleutergang om de kleuter vroeger te halen. 
’s Avonds is er opvang tot 18 uur, dit zowel voor de kleuters als voor de leerlingen van de 
lagere school. Opgelet: de poort van het Potuitpark sluit om 17.45 uur. 
 
Gebruik parking. 
Net zoals vorig schooljaar is het gebruik van de parking niet toegelaten. Dit omwille van 
veiligheidsredenen. Het is immers belangrijk om het aantal maneuvers op de parking te 
beperken. Op die manier kunnen we zorgen voor een veilige omgeving voor fietsers en 
voetgangers. We rekenen op jullie begrip, maar bovenal op een correcte toepassing van deze 
regel.  
 
Schooltijden 

 

uren maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

7.00-8.10 voorschools toezicht * 

8.10-8.25 ochtendspeeltijd 

8.25-11.35 klasactiviteiten voormiddag (op woensdag tot 12.00 uur !) 

11.35-12.55 middagpauze * 
Opvang tot 13 

uur (*) 
 

middagpauze * 

12.55-13.10 middagspeeltijd middagspeeltijd 

13.10-15.30 klasactiviteiten klasactiviteiten 

15.30-16.00 vooravondspeeltijd vooravondspeeltijd 

16.00-18.00 naschoolse opvang*  naschoolse opvang* 

Voor de aangeduide diensten (*) wordt een vergoeding aangerekend. 
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Uitnodiging eerste klasvergadering  
 
De klasleerkrachten nodigen alle ouders uit om kennis te maken met elkaar en met de 
klaswerking. Ook het oudercomité verwacht jullie. Zij zullen hun (jaar)werking komen 
toelichten. U krijgt hiervoor nog een persoonlijke uitnodiging. 
Noteer alvast de data: 
Onthaalklas en 1ste kleuterklas: dinsdag 11 september om 20.00 uur 
2de en 3de kleuterklas: dinsdag 11 september om 19.00 uur 
1ste en 2de leerjaar: dinsdag 4 september om 19.30 uur 
3de en 4de leerjaar: donderdag 6 september om 19.00 uur 
5de en 6de leerjaar: donderdag 6 september om 20.00 uur 
 
Voorlopig overzicht van de leerkrachten en het personeel  
 
Directeur: Geert Van Malderen 
Vlinderklas (peuterklas): juf Leen Janssens 
Eendjesklas (1ste kleuterklas): juf Sofie Verleysen 
Berenklas (1ste kleuterklas): juf Evelyne Coppens  
Olifantenklas (2de kleuterklas): juf Kathleen Sterckx 
Giraffenklas (2de kleuterklas): juf Elke Aers  
Dolfijnenklas (3de kleuterklas): juf Jolien Houbraeken/ juf Charlotte Steenbeke 
Kikkerklas (3de kleuterklas): juf Evelien Saveries 
Kinderverzorgster: juf Stephanie Poppe 
Zorgleerkrachten en ondersteunende juffen: juf Katrien Caspeele, juf Ira Campe, juf Evelyne 
Van Gheluwe, juf Rody De Vriendt, juf Marjolein Maesschalck 
Kleutergym: juf Charlotte Steenbeke 
 
1ste leerjaar: juf Lien Wyseur + juf Anke Dierkens 
2de leerjaar: juf Sofie De Ridder/juf Fleur Verhaeghe + juf Jana Verschueren 
3de leerjaar: juf Evi Scheire + juf Liesbeth Cabri 
4de leerjaar: meester Maarten Ravier + juf Ellen Vanhercke 
5de leerjaar: juf Geneviève Cracco + juf Karen Van Eetvelde 
6de leerjaar: juf Leen Martens/juf Barbara Vermeire + juf Elisabeth Habils 
 
Zorgcoördinator: juf Karine Vereecke 
ICT-coördinator: meester Filip Bogaert 
Bewegingsopvoeding: meester Kenneth Baert 
Secretariaat: Griet Demedts + Veerle Debrabandere + Valerie Outters 
Ondersteunende leerkrachten: juf Katrien De Smet, juf Anneleen Dehaene, meester Gerwin 
De Decker, juf Isabella Van den Berghe, juf Sibylle Messiaen 
Buitenschoolse opvang: juf Sonja Vanden Bulcke, juf Maja Heer, juf Claire Sennesael, juf 
Simone De Bruyne en juf Mevlude Senbursa 
Onderhoudspersoneel: Selda Göktas en Ourdia Tablout 
 
Graag tot maandag 3 september! 
 
De directie en het voltallige schoolteam 
 
 

Te noteren in jullie agenda: picknick woensdag 12 september 

 
   
          

           

 


