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Beste ouders en leerlingen,
Begint het ook een beetje te kriebelen? Kijken jullie ook uit naar maandag 2 september?
‘Ik zoek mijn weg …’, ons nieuwe jaarthema, zal op vele manieren een invulling kunnen
krijgen. We zullen onze weg moeten zoeken op de nieuwe speelplaats, naar de nieuwe klas,
naar nieuwe vriendschappen,…. De leerlingen van het 5 de en 6de leerjaar zullen vanaf
maandag 16 september ook hun weg, zelfs letterlijk, kunnen zoeken in Heer-sur-Meuse.
Wij kijken er alvast naar uit. Wij zijn klaar om samen met jullie op weg te gaan. Op zoek naar
een boeiend en leerrijk schooljaar. Stappen jullie mee?
KOM-EENS-BINNEN-UURTJE

We nodigen alle kleuters en kinderen van het 1ste leerjaar, samen met hun ouders, uit op ons
jaarlijks kom-eens-binnen-uurtje op vrijdag 30 augustus van 15.30 uur tot 17.30 uur. Heel
graag tot dan.
DE EERSTE SCHOOLDAG

Maandag 2 september 2019 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 jongste kleuters mogen rechtstreeks naar hun klas gaan.
’s Middags kunnen de leerlingen die dit wensen blijven eten op school.
De kleuters kunnen 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.
SCHOOLTIJDEN

uren
7.00-8.10
8.10-8.25
8.25-11.35
11.35-12.55
12.55-13.10
13.10-15.30
15.30-16.00
16.00-18.00

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
voorschools toezicht *
ochtendspeeltijd
klasactiviteiten voormiddag (op woensdag tot 12.00 uur !)
middagpauze *
middagpauze *
opvang tot 13
middagspeeltijd
middagspeeltijd
uur (*)
klasactiviteiten
klasactiviteiten
vooravondspeeltijd
vooravondspeeltijd
naschoolse opvang*
naschoolse opvang*

Voor de aangeduide diensten (*) wordt een vergoeding aangerekend.
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 geert.van.malderen@sintjv.be

 vbsheiveld.be

AANLEG NIEUWE SPEELPLAATS

De aanleg van de nieuwe speelplaats is zo ingrijpend dat het onmogelijk was om alles volledig
klaar te krijgen tegen de start van het nieuwe schooljaar. Er zijn, in overleg met de architect,
veiligheidscoördinator en aannemer, duidelijke afspraken gemaakt zodat we de leerlingen
veilig kunnen ontvangen bij de start het nieuwe schooljaar. Er zal ook al voldoende
speelruimte voorzien zijn. Gelukkig hebben we ook ons grote groene speelterrein.
Opgelet : de ingang van ons hek aan de Heiveldstraat zal de eerstkomende weken nog niet
kunnen gebruikt worden. Men moet dus via de parking op de speelplaats komen. Wie met de
fiets komt, kan de fiets plaatsen op het basketbalterrein aan de sporthal van de humaniora.
Daar zullen tijdelijke fietsrekken voorzien worden.
Omwille van veiligheidsredenen is het verboden om vanaf 7.45 uur en voor 16.30 uur de
parking te gebruiken. We rekenen er echt op dat alle ouders deze regel respecteren.
Geef dit zeker ook door aan bv. grootouders indien ook zij de kinderen al eens komen
halen. Dit is echt in het belang van de veiligheid van alle kinderen.
De ingang van de Potuit is gewoon toegankelijk.
We danken jullie voor het begrip en kijken nu reeds volop uit naar de afwerking van onze
nieuwe speelplaats.

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 10 september om 19 uur
2de en 3de kleuterklas: dinsdag 10 september om 20 uur
1ste en 2de leerjaar: dinsdag 3 september om 19.30 uur
3de en 4de leerjaar: donderdag 5 september om 20 uur
5de en 6de leerjaar: donderdag 5 september om 19 uur
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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 Ira Campe
olifantenklas (2de kleuterklas): juf Kathleen Sterckx
giraffenklas (2de kleuterklas): juf Elke Aers
dolfijnenklas (3de kleuterklas): juf Evelyne Van Gheluwe
kikkerklas (3de kleuterklas): juf Evelien Saveries
kinderverzorgster: juf Stéphanie Poppe
zorgleerkrachten en ondersteunende juffen: juf Katrien Caspeele, juf Evelyne Coppens,
juf Marjolein Maesschalck, juf Jolien Houbraeken
bewegingsopvoeding kleuterschool: juf Charlotte Steenbeke
1ste leerjaar: juf Anneleen Dehaene/juf Lien Wyseur en juf Anke Dierkens
2de leerjaar: juf Fleur Verhaeghe en juf Jana Verschueren
3de leerjaar: juf Evi Scheire en juf Liesbeth Cabri
4de leerjaar: meester Maarten Ravier en juf Ellen Vanhercke
5de leerjaar: juf Geneviève Cracco en juf Karen Van Eetvelde
6de leerjaar: juf Leen Martens/meester Sander D’haese en juf Elisabeth Habils
zorgcoördinator: juf Karine Vereecke
brugfiguur: juf Evelien Woussen
ICT-coördinator: meester Filip Bogaert
Bewegingsopvoeding lagere school: meester Kenneth Baert
secretariaat: Griet Demedts, Veerle Debrabandere en Valerie Outters
ondersteunende leerkrachten: juf Katrien De Smet, meester Nicolas Costa,
meester Gerwin De Decker, juf Isabella Van den Berghe, juf Sibylle Messiaen,
juf Sofie De Ridder, meester Sander D’haese
buitenschoolse opvang: juf Sonja Vanden Bulcke, juf Maja Heer, juf Claire Sennesael,
juf Simone De Bruyne en juf Sizan Sulejmani
onderhoudspersoneel: Ourdia Tablout, Hassna Torkzi, Joris Ketelaere en Seydi Diskaya
Graag tot maandag 2 september!
de directie en het voltallige schoolteam

Te noteren in je agenda: woensdag 11 september: PICKNICK
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