Nieuwsbrief 1
1 september 2021
onze werking
even terugblikken
Zoals aangekondigd heeft het Evertje onze
gebouwen verlaten. Hun nieuwe lokalen in het
Brieleke zijn niet tijdig klaargeraakt. Tot aan de
herfstvakantie vonden ze onderdak in het
Oogappeltje. Belangrijk voor het ophalen van
jullie kinderen in de lange nabewaking tot 18u.
Met het ganse team hebben we tijdens de
zomervakantie hard gewerkt om de vrijgekomen
lokalen in te richten. Schilderen, meubels in
elkaar zetten, borden ophangen,
opruimen…niets was teveel voor onze
leerkrachten. Het resultaat mag er wezen! Hier
alvast een voorsmaakje.Het flexlokaal van de
3de graad.

Onze konijnen kregen er deze zomer 2 nieuwe
vriendjes bij : Pieter en Marie.

Een nieuw schooljaar met ook nieuwe
leerlingen. In vele klassen, nieuw gezichtjes. We
verwelkomen :
in KP : Emma (zusje van Liam L1), Aya (zusje
van Inaya K3), Elisabeth (zusje van Benjamin L2
en Nicholas L5), Rayan ( broertje van Amira K3),
Naçer (broertje van Ejup K2), Noah (broertje van
Sophia L1) Nomi, Doha, Trystan, Sverre, Eliana
en Lyna.
in K2 : Hosea, Inaya, Ishaq, en Kyana.
in K3 : Shedaiah
in L1 : Rhea en Noor
in L2 : Israe
in L5 : Marisha

We kunnen dit schooljaar ook rekenen op een
extra zorgjuf. Juf Nicky zal mee instaan voor het
uitwerken van een sterk taalbeleid in de
kleuterschool en in de lagere school neemt ze de
uren bijsprong voor haar rekening. Dit is extra
ondersteuning om eventuele achterstand omwille
van corona weg te werken.
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Werking
Onze leerlingen werden tijdens de eerste schooldag onthaald aan de schoolpoort met de slogan :
‘Een schooljaar dat kan tellen, starten we met toeters en bellen!’
We zijn blij jullie allemaal terug te zien en wensen jullie een fantastisch schooljaar toe!

Info

Extra

De openingsuren van het
secretariaat blijven dit
schooljaar ongewijzigd.

Leerlingen die in de korte nabewaking op school verblijven kunnen bij laattijdig
ophalen niet meer naar het Evertje gebracht worden, vermits deze niet meer op
ons domein gehuisvest zijn. Bij noodgevallen (zoals fille ) is juf Peggy
bereikbaar op het nummer : 0479 34 70 89
Belangrijk! Indien de begeleidster van de nabewaking na 16u30 op school dient
te blijven wordt deze kost doorgerekend aan de ouders. Bij veelvuldig te
laatkomen kan de toegang tot de nabewaking geweigerd worden.

ma: 8u00 – 15u30
di: 8u00 - 15u30
woe: 8u - 12u00
do: 8u00 – 15u30
vrij: niet
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