
 

 

 

 

 

 Beernem, 1 september 2021 

 

Beste ouders 

 

Verweven door het leven 

We zijn blij om uw zoon/dochter te mogen verwelkomen op school.  

Ons jaarthema luidt “Verweven door het leven”. Na enkele moeilijke jaren 

willen we met dit thema de verbinding met elkaar en onszelf her-verbinden. 

We stappen allemaal verweven door het leven. Verweven met elkaar, met de 

wereld en met het licht, in woord en daad, via onze talenten...  

De kinderen zullen hier rond werken in de klas. 

 

Om het thema op een creatieve manier uit te beelden, zullen we weven op 

school. We doen daarom een oproep om oude t-shirts of stof in een kleur van 

de regenboog mee te geven met uw kind. 

 

Klasverdeling 

KLEUTER 

K1A Juf. Veerle Van Wonterghem wordt voorlopig vervangen door Juf. Rani Dierickx / vrijdag Juf.  

 Silke Vandendriessche 

K1B Juf. Mieke Saelens 

K1C/2B Juf. Lieve Plas 

K2A Juf. Itis Delaere / donderdag Juf. Silke 

K2C/3B Juf. Aagje Verstraete 

K3A Juf. Ann Cornelis 

 

Kleuterturnen  door Juf. Cindy Vermeersch en Juf. Silke.      

Kinderverzorgster in de klas en de eetzaal Gwenny Vermeersh. 

Het slaapklasje door kinderverzorgsters Sofie Vandamme en Nancy D’ Haeninck. 

 

LAGER 

L1A Juf. Els Deschepper 

L1B Juf. Sofie Lippens/donderdag Juf. Famke Vandierendonck 

L2A Juf. Nadine Tant 

L3A Juf. Valérie Caestecker 

L4A Juf. Sissi Braet/dinsdag Juf. Famke 

L4B Juf. Katrien Taveirne/ maandag Juf. Famke 

L5A Juf. Sabine Marent 

L5B Juf. Leen Sabbe 

L6A Juf. Elly Verschaeve en op maandag ook 6B 

L6B Juf. Christine Landuyt en op vrijdag ook 6A 

 

Juf. Nele Devolder: turnleerkracht en ICT-verantwoordelijke, Sias Dehouck: ICT. 

Juf. Martine Vandewiele: zorgleerkracht en schoolcoach 

Juf. Birgit Depré: zorgcoördinator  Zij werkte een aantal jaar 1/5 als directeur. Wij danken haar voor 

het vele werk die zij als directeur verrichtte. 



Christa Maenhout en Olga Monteyne werken in het secretariaat. 

Heidi Lambert, Saskia Meurice en Yolanda Neirynck staan in voor de eetzaal en het goede onderhoud 

van onze school, waarvoor dank! 

 

Vanaf 1 april wordt Charlotte Van Thournout directeur. Zij zal vanaf 1 september directeur zijn op 

woensdag en vrijdagnamiddag. Zij start een deeltijds meelooptraject vanaf 1 oktober. Wij heten haar 

van harte welkom op onze school! 

 

Toegang tot de school 

We vragen om het mondmasker te dragen aan en binnen de schoolpoort. 

Alleen de ouders van K1A en K1B mogen binnen via de witte deur om 8u25, 

11u45 en 16u via het zwarte hekken. Voor hen is er zachte landing in de 

klas. De toegang langs de slaapklas is verboden. 

Alle andere kleuters komen via het groene hekken in de Schooldreef. 

Het eerste, tweede, derde en vierde leerjaar nemen het zwarte hekken 

Jachthoornstraat. 

Het vijfde en zesde leerjaar komen langs het groene hekken Beukendreef. 

Als u meerdere kinderen hebt, kan de oudste de jongste meenemen naar het hekken van uw keuze. 

Er komen geen ouders op de speelplaats, u wacht aan het hekken.  

 

Warme maaltijd, studie en slaapklasje 

Vanaf de eerste schoolweek is er al warme maaltijd, studie en slaapklasje. U kreeg hiervoor een 

digitaal inschrijvingsdocument. Als er wijzigingen zijn, meldt u dit best in de agenda of met een 

briefje in de boekentas van uw kleuter.  

Bij ziekte verwittigt u de school telefonisch of via mail. Een warme maaltijd moet voor 9 uur 

geannuleerd worden. (secretariaat@deregenboogbeernem.be en op vrijdag 

directie@deregenboogbeernem.be of 050/78 88 91) 

 

In de eetzaal krijgen zowel de warme eters als de boterhameters water. Voor in de 

klas/speeltijd geeft u een hervulbare fles water mee, behalve de kleuters van K1A en 

K1B die water krijgen in de klas. Andere drank wordt niet toegestaan. We vragen om 

fruit mee te geven voor de speeltijd om 10u20 en een koekje zonder chocolade of 

een stuk fruit voor de namiddag.  

 

Graag een genaamtekende doos papieren zakdoekjes meegeven voor in de klas. 

 

 

We danken u voor het vertrouwen in 

onze school. We willen dit schooljaar 

inzetten op warme verbondenheid 

met elkaar! 

Verweven door het leven… 

 

Met vriendelijke groeten 

 

Het Regenboogteam 

Ingrid Vanhaecke 

Charlotte Van Thournout 


