
Blikvanger 

september 2016 
Welkom aan de nieuwe gezichten op onze school bij het begin van het schooljaar.  De eerste 

blikvanger van het jaar is elk jaar eigenlijk een aanvulling op het schoolreglement, namelijk 

een personeelsoverzicht. In de kleuterafdeling is er een kleine verschuiving. 

Eerste kleuterklas : Juf Sofie, juf Marilyn en juf Stephanie.  Juf Justine staat op vrijdag in de 

klas van juf Sofie en geeft bovendien bewegingsopvoeding aan alle kleuters. Juf Vicky is 

zwanger en is door de arbeidsarts verwezen naar moederschapsbescherming. 

Tweede kleuterklas : Juf Wendy, juf Sigrid en juf Elien die beiden deeltijds werken. 

Derde kleuterklas : Juf Siska en juf Sylvia 

Onze kinderverzorgster is juf Sigrid, die ook elke morgen de kinderen verwelkomt. 

Het eerste leerjaar : Juf Maaike is momenteel in bevallingsverlof en wordt vervangen door 

juf Farah, in de andere klas is juf Els. 

Het tweede leerjaar : Juf Valérie, juf Ilse en juf Carine die op maandag in de klas staat. 

Het derde leerjaar : Juf Anja en juf Bieke 

Het vierde leerjaar : Juf Iris en juf Véronique 

Het vijfde leerjaar : Juf Vicky en juf Tina.  Deze groepen zitten ook enkele lestijden samen. 

Het zesde leerjaar : Meester Frederic (ook verantwoordelijk voor ICT), juf Veerle en juf Tina. 

Bewegingsopvoeding : Meester Daan, zorg in de eerste graad : Juf Veerle, ambulante 

leerkracht : juf Raïssa, zorgcoördinator : Juf Katrien.  Dominique is de directeur. 

Administratie en receptie : Juf Pia, Christophe, Juf Jasmine (ook opvang), Lucrèce. 

Refters, poetsen en vrijwilligers : Betty, Tamara, Jaswinder, Devi, Josphien, Nadia,Cynthia, 

Roland en tal van leesouders of hulpouders. 

Preventie-adviseur voor de scholengemeenschap : Laurent Mollet. 

 

 



Vanaf  maandag 12 september beschouwen we de inloopperiode als voorbij en vragen dus 

met aandrang aan alle ouders om meteen na het brengen van de kinderen, de speelplaatsen 

te verlaten.  Dit verhoogt het toezicht en vermindert de twijfel bij de kinderen.  Napraten 

kan altijd in de Kloostersteeg. 

Vanaf 12 september organiseren de leerkrachten een infoavond in de klas, warm 

aanbevolen !!!  

Eten op school is voor veel ouders en kinderen de enige oplossing, maar momenteel eten 

70% van de kinderen (of 240 kinderen) elke middag op school.  Hiervoor doen we heel veel 

inspanningen.  Er zijn 2 refters met elk 2 shiften, een kleuterrefter en een zaaltje voor het 

6de, dus 6 shiften.  Daarbij kunnen de kinderen nog volop spelen onder toezicht.  Een kleine 

oproep dus : als het enigszins mogelijk is om de kinderen thuis te laten eten, zou dat voor 

ons een mooie hulp zijn.  Bedankt alvast. 

Dit schooljaar worden bijna alle schoolkosten op de maandelijkse onkostennota gezet.  Mag 

ik aandringen op een stipte betaling, dus binnen de 14 dagen.  Wat soms cash betaald dient 

te worden, wordt door de leerkracht tijdig gemeld. (foto's, acties, kleine uitgaven voor 

moederdag,...) 

Dit schooljaar willen we de school verder vernieuwen.  De vervanging van de stookinstallatie 

in het kleutergebouw is voorzien voor dit schooljaar.  Normaal zou het sanitair blok op het 

Voetbalplein reeds op 1 september vernieuwd zijn geweest, maar een oponthoud bij de 

schrijnwerker gooide roet in het eten.  De toiletten daarentegen zijn allemaal splinternieuw.  

Voor het sanitair blok op het Ravottersplein wordt dit schooljaar een dossier gestart.  Het 

betreft een volledige nieuwbouw, maar daarvoor hebben we een beetje steun van de 

overheid nodig en ... dat vraagt tijd in ons landje. 

Ons rapporteringsprogramma, waar de leerkrachten na enkele jaren heel vertrouwd mee 

waren, hield er plots eind juni mee op : niet meer rendabel en de ondersteuning was te duur 

voor de uitgeverij.  We kregen dus het mes op  de keel en moesten op korte tijd beslissen 

om over te stappen naar een ander systeem.  Momenteel doen de leerkrachten er alles aan 

om zich in te werken in het nieuwe systeem, maar dat loopt nog niet van een leien dakje.  

Een beetje begrip dus als het eerste rapport van september nog wat kinderziekten vertoont. 

Aan allen een boeiend schooljaar toegewenst. 

 


