
                   Beernem, 3 september 2018

   

Beste ouders, 

 

Na twee maanden ravotten heten we uw zoon/dochter van harte welkom op onze school. 

Hopelijk hebt u kunnen genieten van elkaar, van de natuur, van een uitstapje, van de zon en een 

beetje regen! 

Ons jaarthema luidt:” Vriendschap”. We werken dit jaar met het boek “Geluk voor kinderen, 

vriendschap” van Leo Bormans. We vertellen warme verhalen over echte vrienden. Als kinderen over 

geluk vertellen, noemen ze (net als volwassenen) weinig materiële dingen. Ze vertellen hoe prettig 

het is om samen te zijn met vrienden. 

 

De klasverdeling ziet er als volgt uit: 

 

K1A   Juf. Veerle Van Wonterghem/ op donderdag Juf. Ann Cornelis 

K1B   Juf. Mieke Saelens 

K1C   Juf. Lieve Plas 

K2A   Juf. Hilde Vandevyver/  Juf.Ann Cornelis  

K3A   Juf. Itis De Laere 

K3B   Juf. Ann Cornelis op ma-, di- en woensdagvoormiddag 

   Zorg en beleid kleuter door Juf. Ann Cornelis op ma- en dinsdagnamiddag 

 

In de eerste kleuterklassen helpt kinderverzorgster Gwenny Vermeersch in de voormiddag. 

Juf. Cindy Vermeersch geeft aan elke klas twee uur kleuterturnen en het derde kleuter krijgt zwemles 

om de 14 dagen op vrijdag van Juf. Nele Devolder. 

Mevr. Sofie Vandamme en Nancy Dhaeninck doen het slaapklasje ’s middags. 

 

L1A   Juf. Famke Vandierendonck 

L1B   Juf. Els Deschepper 

L2A   Juf. Nadine Tant 

L2B   Juf. Sissi Braet/ op maandag Juf. Nadine Tant 

L3A   Juf. Valérie Caestecker 

L3B   Juf. Sofie Lippens op ma-, di-, woe-en donderdagvoormiddag, andere dagen  

   met Juf. Valérie en ondersteuning van Juf. Nele 

L4A   Juf. Elly Verschaeve 

L4B   Juf. Katrien Taveirne/ op maandag Juf. Inge Serru 

L5A   Juf. Sabine Marent 

L5B   Juf. Leen Sabbe/ op donderdag Juf. Inge Serru 

L6A   Meester Martijn Keirse 

L6B       Juf. Christine Landuyt/ op vrijdag Juf. Martine Vandewiele 

 

Lichamelijke opvoeding en ICT wordt gegeven door Juf. Nele Devolder. 

Juf. Birgit Depré werkt als zorgcoördinator, zij is de contactpersoon voor de ouders wat betreft zorg. 

Zij werkt niet op donderdag. Op woensdag en vrijdagnamiddag is zij directeur. 

Juf. Martine is zorgleerkracht op dinsdag, woensdag en donderdag. 

 

Christa Maenhout, Olga Monteyne en Karel Vandoorn beheren het schoolsecretariaat en Jan 

Vandenbroucke is preventieadviseur. 



Céline Clement, Lieve Vanrie en Caroline Van Renterghem staan in voor het poetsen en de eetzaal. 

 

 

Graag nog een aantal praktische mededelingen: 

 

-Alle voor-en naschoolse opvang is in het Knipoogje in de Beukendreef van 6u30 tot 18u30. Op 

school is er opvang vanaf 8u in de speelzaal. Voor de leerlingen vanaf het derde leerjaar is er 

mogelijkheid om naar de studie te gaan op ma, di en do van 16u10 tot 17u. De kostprijs is 2 euro en 

1,5 euro vanaf het tweede kind. U krijgt hiervan een fiscaal attest. 

Er is toezicht door de leerkrachten vanaf 8u25, de school begint om 8u40. Wie vroeger komt gaat 

naar de betalende opvang. Wie te laat is komt langs zwarte hekken binnen. 

-De eerste kleuters kunnen vanaf 8u25 naar de klas gebracht worden voor de zachte landing. Zij 

kunnen inschrijven voor het slaapklasje van 12u15 tot 13u15. We hebben 15 bedjes, de jongsten 

krijgen voorrang. 

-Voor het vlot verloop van de schooldag vragen we dat de ouders niet meer op de speelplaats komen 

zowel ’s morgens, ’s middags als ’s avonds. Na de bel om 11u45 en 16u gaan de schoolpoorten open 

en kunt u uw kinderen halen op de speelplaats. Ouders die via de Beukendreef komen met kleuters 

wandelen tot aan de lift, waarna de kleuters zelf naar de speelplaats gaan. 

-De prijs voor een warme maaltijd met soep is 3,45 euro met toezicht inbegrepen, suikerarme 

chocomelk, melk , fruitsap en water 40 cent, soep 50 cent. We vragen dat de leerlingen per maand 

hetzelfde drinken in de klas en in de refter vb. in de klas fruitsap en in de eetzaal water. Dit om 

fouten in de facturatie te voorkomen. Leerlingen die boterhammen eten betalen 1 euro voor 

middagtoezicht en nemen een drankje van de school. U krijgt een fiscaal attest van de 

opvangvergoeding. 

Leerlingen die ’s middags naar huis gaan kunnen vanaf 13u terug op de speelplaats. 

-Vanaf het eerste leerjaar graag fruit, groenten, gezonde koekjes in een genaamtekend doosje 

stoppen, dit om afval op de speelplaats te vermijden. Op woensdag is het fruitdag. Graag alle 

boterhamdozen en turnkledij naamtekenen. Probeer steeds gezonde tussendoortjes mee te geven, 

dat geeft positieve energie! 

-Een leerkracht mag enkel medicatie toedienen als er een doktersattest is, u kunt dit downloaden via 

onze website. 

-als een leerling van het lager ziek is, kan u zelf een oranje briefje invullen als dit voor 3 dagen of 

minder is. Indien de ziekte op vrijdag begint en loopt tot dinsdag moet u wel een doktersbriefje 

hebben, want de vrije dagen worden meegeteld. 

-De fietsen kunnen geplaatst worden in de stalling aan de Schooldreef. Voor de Beukendreef vragen 

we om een fietsslot te gebruiken omdat deze stalling zich op openbaar domein bevindt. 

 

Kalender: 

-dinsdag 18 september om 19u: ouderavond kleuter (uitleg klaswerking) 

-donderdag 20 september om 19u: ouderavond eerste, tweede, derde, vierde en vijfde leerjaar 

-donderdag 27  september om 15u15: schoolviering door vierde leerjaar 

-vrijdag 5 oktober: facultatieve vrije dag, geen school 

 

We danken u voor het vertrouwen dat u in de school stelt en hopen op een goede samenwerking! 

Het Regenboogteam, Vanhaecke Ingrid 


