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onze werking

even terugblikken
Bij de start van het nieuwe schooljaar blikken
we graag even terug op het einde van het
vorige. Dat hebben we op een leuke manier
afgesloten
De leerlingen van L3 tot en met L6 bleven een
nachtje kamperen op school.

Een nieuw schooljaar met ook nieuwe leerlingen. In
vele klassen, nieuwe gezichtjes. We verwelkomen :
in KP : Ellie, Anaïs, Elise, Mil (broertje van Liesl uit
K2), Roy, Mohemn, Yasmin en Yana
in K1 : Basile
in K2 : Yanis en Emilie
in K3 : Charlotte, Amer en Eden
in L1 : Doreé, Finn, Malak en Chloë
in L2 : Akil en Viktoria
(broer en zus van Egzon L6)
in L3 : Julius
in L6 : Roano
Verder stellen we jullie ook graag enkele nieuwe
teamleden voor : Kenzy, Anaïs en Brenda.
Kenzy is deeltijds klasjuf in K3 (op woe, do en vrij)
en deeltijds zorgjuf.
Anaïs vervangt juf Sare (zwangerschapsverlof) in
K2 tot aan de kerstvakantie

Op de allerlaatste schooldag kwam de ijskar
langs en werden klein en groot getrakteerd op
een verfrissend tussendoortje.

.

juf Kenzy

juf Anais

Brenda is kinderverzorgster en zal op
dinsdagvoormiddag een handje toesteken in de
peuterklas.
Op woensdag en donderdag is juf Kristine nog
aanwezig ter ondersteuning.
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Werking
Onze leerlingen werden op deze eerste
schooldag onthaald met de slogan ‘We
zetten ons beste beentje voor’.
Aan de ingangen van kleuter- en lagere
school werd er door de leerkrachten een
hinkelpark geschilderd.
Zo kan iedereen het ganse jaar al
hinkelend de school binnenkomen.
We zijn blij jullie allemaal terug te zien en
wensen jullie een fantastisch schooljaar
toe!

Info
Wij zijn dagelijks bereikbaar tijdens de schooluren op het
telefoonnummer 03/353 73 01
Juliie kunnen de school ook bereiken via WhatsApp Business om korte
boodschappen door te geven zoals bijvoorbeeld wijziging in opvang of om een
afwezigheid te melden.
Je stuurt je bericht naar onderstaand nummer :0473 96 48 89
Deze berichten worden enkel gelezen door directie en/of secretariaatsmedewerker
en zijn niet zichtbaar voor anderen. Dit kan ook buiten de schooluren.

Extra
Na 2 schooljaren met vele
beperkingen, omwille van
corona, starten we nu
zonder enige maatregelen.
We vragen dan ook om de
leerlingen van de lagere
school terug af te halen op
de speelplaats.

De openingsuren van het secretariaat blijven dit schooljaar ongewijzigd.
ma: 8u00 – 15u30
di: 8u00 - 15u30
woe: 8u - 12u00
do: 8u00 – 15u30
vrij: niet
Op vrijdag worden mails niet gelezen. Gelieve die dag afwezigheden telefonisch of
via een bericht te melden.
Bij noodgevallen (zoals fille ) tijdens de nabewaking is juf Peggy bereikbaar op het
nummer : 0479 34 70 89
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