Blikvanger september 2018
Schooljaar 2018-2019. Op 3 september mochten we ruim 360 kinderen
verwelkomen, de ene al meer vertrouwd dan de andere, maar toch wel benieuwd
uitkijkend naar de nieuwe klas. Heel wat onwennige kleuters zetten hun eerste
stappen op onze vloeren en we vermoedden dat er hier en daar ook wat ouders
met lichte oogontstekingen tussen liepen... Iedereen WELKOM !
Het schoolreglement staat al enkele jaren online (www.donboscobredene.be) onder "praktische informatie".
Hier vind je onder andere ook de schoolkalender, het bundeltje "Voor het eerst naar school" en de nieuwe
verplichte privacyverklaring. U wordt ook uitgenodigd toestemming te geven voor het plaatsen van foto's van
uw kind(eren) op de site. Hier wordt door de school geen commercieel gebruik van gemaakt, enkel duidend en
beeldscheppend. De leerkrachten proberen een zicht te geven op het dagelijkse leven. U kunt uw
toestemming steeds (schriftelijk) herroepen, maar u begrijpt dat deze regelgeving de administratieve molen
steeds harder doet draaien.
Een jaarlijkse aanvulling op het schoolreglement is de personeelsbezetting. Een overzicht. Gymleerkracht in
het lager is meester Daan, in het kleuter is dat juf Janina. De zorgcoördinator is juf Katrien. De
kinderverzorgster is juf Marlies. In de eerste kleuterklassen vinden we de juffen Sofie, Marilyn, Vicky,
Stephanie en Raïsa. In de tweede kleuterklassen juffen Wendy, Elien en Justine en in de derde kleuterklassen
juffen Siska, Sylvia en Kattelyne. In het eerste leerjaar werken juffen Maaike, Farah en Els. In het tweede
leerjaar juffen Valérie, Veerle en Katrijn. In het derde leerjaar juffen Anja, Soetkin en Bieke. In het vierde
leerjaar juffen Iris, Véronique en Veerle. In het vijfde leerjaar juffen Vicky, Tina en Farah en voor het zesde
leerjaar zijn meester Frederic, juf Veerle en juf Soetkin op post. ICT wordt onder handen genomen door
meester Frederic en de directeur is meester Dominique. Juf Ilse is er voorlopig nog niet. Met deze bezetting
streven we naar een maximale ondersteuning binnen de klas voor elk kind. Op de info-avonden straks geven
de leerkrachten hierover meer uitleg.

Het secretariaat wordt bemand door Jasmine (receptie, bestellingen en opvang), Lucrèce (boekhouding en
betalingen) en Christophe (leerlingen- en leerkrachtenadministratie). In de refters houden Devi, Jaswinder,
Cynthia, Nadia, Cindy, Kjenta, Séverine, Gwenny en Manpreet een oogje in het zeil. Enkelen onder hen vormen
ook de poetsploeg, waaronder ook Dalviro. Voor kleine klusjes kunnen we rekenen op Willy.
We doen opnieuw een aanvraag voor subsidie voor het fruitproject en bij positief
nieuws starten we in de laatste week van september, de kostprijs voor 20 weken blijft
€5. Bij slecht nieuws herbekijken we dit. Ouders die graag op woensdag een handje
toesteken, mogen steeds een seintje geven.
Dit jaar blijft ook de koekentrommel van eerste kleuter tot tweede leerjaar een vast gebruik.
De nieuwe fietsenstallingen van de gemeente aan de schoolgevel lopen helaas wat
vertraging op, maar zijn toch beloofd in de loop van september. Tot dan fietssteuntje
gebruiken en altijd fiets sluiten. Een fluohesje en een helm zijn aan te raden.
Tot zover deze eerste Blikvanger. Warme groeten van het volledige team !

