Schooljaar 2018 – 2019
Beste ouders,
Aan het eind van dit schooljaar wordt stilaan het volgende schooljaar al voorbereid. Met deze
nieuwsbrief wensen wij jullie al te informeren over een aantal veranderingen en nieuwigheden.
Het schooljaar leuk afsluiten...
Voor we de grote vakantie ingaan, willen wij het schooljaar feestelijk afsluiten. Dit gebeurt op
verschillende manieren: met de kleuterviering willen wij dankbaar terugkijken om al het leuke wat
we met zoveel vriendjes hebben mogen meemaken, de 3de kleuterklas trakteert al met een ‘drink’
samen met de vriendjes van het 1ste leerjaar op de avond van hun ‘sleep-in’ , in de klas worden nog
kleine feestjes opgezet om de ‘vakantie-jarigen te vieren, de laatste schooldag zwaaien wij elkaar al
dansend uit.
Al de ouders van de kinderen uit de 3de kleuterklas, mochten intussen een uitnodiging ontvangen
voor de ‘afscheidsreceptie’ op maandag 25 juni. Al vooraf dank aan ons oudercomité die dit zal
verzorgen.
In welk klasje in september ?
Net zoals vorig schooljaar komen jullie aan ’t eind van dit schooljaar al te weten, in welke klas de
kinderen in september zullen starten. Op vrijdag 22 juni – na de kleuterviering - organiseren wij op
school een ‘wisseldag’ waarbij de kinderen al kunnen kennismaken met de juf en de klas van het
volgende schooljaar. Op deze manier hopen wij de overstap naar het volgende klasje voor de
kinderen te vergemakkelijken.
Graag bij mijn vriendjes in de klas...
Wij hebben geprobeerd om er voor te zorgen, dat elk kind ook volgend schooljaar samen met enkele
vriendjes in de klas zit. Daardoor is de regeling van ‘broers of zussen volgen elkaar op bij dezelfde juf’
niet altijd het geval. Omdat de klassen elk jaar opnieuw samengesteld worden, hebben de kinderen
de kans om telkens nieuwe vriendjes te maken (wat wij ook zien gebeuren). Daarnaast proberen om
de klasgroepen zo evenwichtig mogelijk én divers samen te stellen.
Wie doet wat?
In een dynamische school gaat men geen uitdaging uit de weg. Ook dit schooljaar zijn er hier en daar
wat veranderingen, die zeker nieuwe kansen bieden.
Zo gaat juf Jessica grotendeels de verantwoordelijkheid opnemen als zorgjuf. Zij zal vooral in de 3de
kleuterklas de kinderen ondersteunen die extra zorg nodig hebben. Daarbij zal zij samen met juf Nele
een gedeelde taak (op vrijdag) opnemen in de 3de kleuterklas. Aangezien juf Nele nog het 1ste
trimester afwezig zal blijven, zal juf Kim die klasopdracht (behalve op vrijdag) van haar overnemen.
Omwille van de ‘trage’ instroom in de onthaalklas, zullen de kinderen uit de 1ste kleuterklas de kans
krijgen om – zowel in de voor-als namiddag - nog aan te sluiten bij de onthaalklas. Dit als vrije
keuzehoekje ‘gaan spelen bij juf Tineke’. Dit zorgt ervoor dat tijdens het eerste trimester de
aantallen wat verdeeld zijn zodat het voor de jongste kinderen minder druk is in de klas. Na de
krokusvakantie is de onthaalklas al flink ‘aangegroeid’ zoadat deze – zeker alle voormiddagen – een
tweede onthaalklasje – met de verworven instaplestjden - kan worden ingericht. Juf Kim zal dan
voor die kleinste instappertjes gaan zorgen.

Gedeelde verantwoordelijkheden...
De directie zal ook volgend schooljaar meestal op woensdag afwezig blijven (4/5 opdracht). Juf Eva
zal een aantal taken van meester Johan overnemen. Zo is zij – naast haar taak als zorgcoördinator onder andere verantwoordelijk voor het opvolgen van de zaken die te maken hebben met: medisch
schooltoezicht, openklasdagen, naschoolstoezicht, overstap van de 3de kleuterklas naar 1ste leerjaar.
De (strengere) wet op de privacy, ook voor ons ...
Ook wij doen mee... U gaat het binnenkort merken. Vanuit de (federale) regelgeving is ook de school
verplicht deze maatregelen toe te passen. Zo gaan jullie ouders meer geïnformeerd worden
waarvoor de opgevraagde persoonsgegevens (adres, telefoonnummers, mailadressen, beroep van
ouders enz. ...) gebruikt worden; alsook moet voor het opvragen van een aantal gegevens expleciet
de toestemming worden gevraagd. Deze wetgeving vond pas zijn ingang vanaf mei 2018. De school
zet momenteel daarin zijn eerste stappen en zal administratief héél wat extra werk meebrengen.
Mogen wij aan jullie vragen om ons hierbij te steunen door stipheid aan de dag te leggen bij het
‘heen en weer geven’ van uitgewisselde documenten. Onze dank hiervoor.
Zill : zin in leren, zin in leven!
Dit schooljaar leren wij het nieuwe leerplan voor het Katholiek Kleuter- en Lager onderwijs nog beter
kennen. Dit omvat heel wat nieuwe doelen die zowel gericht zijn naar de persoons- als
cultuurgebonden ontwikkeling. Tevens zet deze vernieuwing in op een meer kindgerichte aanpak en
dit met ontwikkelingsdoelen en-stappen van 2,5 tot 12 jaar. De ‘ervaringsgerichte werking’ die wij al
een aantal jaren vormgeven, sluit naadloos aan bij dit nieuwe leerplanconcept. Met de
scholengemeenschap starten wij op 1 september 2019 officieel met dit nieuwe leerplan.
Klein, klein kleutertje , wat doe je in den hof....
Héél wat! Onze schooltuin kreeg dit schooljaar een echte ‘make over’. Dit dankzij heel wat vrijwillige
handen van ouders en grootouders, die zich met onze ‘open-tuindagen’ hebben ingezet! De kinderen
kunnen van harte spelen in het boomstammenparcours, de smodderkeukens (bijna af), de wilgenhut.
In onze moestuin werd volop gezaaid en geplant... oogsten doen we in september.
Op onze speelplaats staan voortaan ook meer ‘speelkoffers’ gevuld met materiaal waar zowel de
grote als kleine kleuters zich zinvol mee amuseren. Wat vind je van ons nieuw podium en spiegels?
Veel dank!
Dankzij de steun en inzet van een steeds enthousiast oudercomité, dankzij de hulp van zoveel
vrijwillige handen bij klasactiviteiten, optredens, projecten, uitstappen, dankzij het vertrouwen en
warme aanwezigheid van zoveel ouders, dankzij de positieve inzet van zoveel medewerks en
sympathisanten, dankzij jullie ... werd het weer een fantastisch schooljaar voor zoveel kinderen!
U komt toch ook?
Aan de vooravond van 2018 – 2019 verwachten wij al de kinderen ‘die in september starten’ samen
met hun ouders op onze onthaalavond vrijdag 31 augustus van 17.30 – 19.30 uur.
Een superleuke vakantie voor iedereen!
Op vrijdag 29 juni stopt het schooljaar om 11.45 uur (géén opvang meer!)... en rollen wij samen de
vakantie in. Wij wensen iedereen een deugddoende vakantie! Geniet elke dag van de rust, het
mooie weer, de leuke vakantieplek, de vogels in de tuin, de ijsjes onderweg.... maar vooral van de tijd
om samen leuke dingen te doen.

