
 

 

 

 

 

 

         Beernem, 2 september 2019 

 

 

 

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! 

Dit schooljaar starten we met ons nieuwe leerplan Zill: zin in leren, zin in leven. De harmonische 

ontwikkeling van elke leerling staat voorop. Dit betekent dat we investeren in de ontwikkeling van de 

kennis en vaardigheden die de leerlingen nodig hebben om zelfredzaam en gelukkig te functioneren 

in de wereld. Om goed te ontwikkelen hebben leerlingen een gids nodig. Die gids is de leraar. 

We gebruiken hiervoor onderstaand ordeningskader. 

 

 
 

In de binnencirkel plaatsen we de persoonsgebonden ontwikkeling, in de buitencirkel de cultuurge-

bonden ontwikkeling. Alle ontwikkelvelden beïnvloeden elkaar en hebben elkaar nodig. 

Stapsgewijs gaan we met het team op weg om dit leerplan te realiseren. In het lager starten we met 

een gloednieuwe taalmethode en in het kleuter wordt godsdienst volledig vernieuwd. 

 

Tijdens de vakantie kreeg de kleuterspeelzaal een opknapbeurt: de zaal werd geschilderd en een 

wortelufo met ons regenboogmannetje fleurt het geheel op. Er staan nieuwe tafels en stoeltjes. 

Ook de korte gang boven en het afdak werden opgefrist. Ons nieuw logo siert de speelplaats. 



 

 

De klasverdeling ziet er als volgt uit: 

 

K1A Juf. Veerle Van Wonterghem/ op vrijdag Juf. Lieve Plas 

K1B Juf. Mieke Saelens 

K2A Juf. Hilde Vandevijver/ op maandag Juf. Lieve Plas 

K2B Juf. Itis Delaere/ Juf. Sofie Verstraete (beiden deeltijds) 

K3A Juf. Ann Cornelis/ op dinsdagnm en woe Juf. Lieve Plas omdat Juf. Ann dan beleid en zorg 

kleuter doet 

 

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 door Juf. Nele Devolder. 

Sofie Vandamme en Nancy Dhaeninck zorgen voor het slaapklasje ’s middags. 

 

L1A Juf. Famke Vandierendonck op ma-di-woe-en donderdagvoormiddag, anders samen met 1B 

L1B Juf. Els Deschepper 

L2A Juf. Nadine Tant 

L2B Juf. Sissi Braet/ op maandag Juf. Ine Vanhoorickx 

L3A Juf. Valérie Caestecker 

L3B Juf. Sofie Lippens op ma-di-woe-en donderdagvoormiddag anders Juf. Famke 

L4A Juf. Elly Verschaeve/ op vrijdag samen met 4B 

L4B Juf. Katrien Taveirne/ op maandag samen met 4A 

L5A Juf. Sabine Marent 

L5B Juf. Leen Sabbe/op donderdag Juf. Ine Vanhoorickx 

L6A Meester Martijn Keirse 

L6B Juf. Christine Landuyt/op vrijdag Juf. Ine Vanhoorickx 

 

Turnen en ICT wordt gegeven door Juf. Nele Devolder. Juf. Martine Vandewiele is zorgleerkracht. 

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

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

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

Vandenbroucke is preventieadviseur. 

Céline Clement, Saskia Meurice en Caroline Vanrenterghem staan in voor de eetzaal en het goede 

onderhoud van onze school, waarvoor dank! 

 

  



Graag nog enkele 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 

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 een kwartier voor en na de schooluren. Dus 

van 8u25 tot 16u15. 

 

-De eerste kleutertjes en peutertjes 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 vragen we dat de ouders niet meer op de speelplaats komen. Na de bel kunt u 

uw kinderen halen op de speelplaats. 

 

-De prijs voor een warme maaltijd met soep is 3,50 euro met toezicht. Leerlingen die boterhammen 

eten betalen 1 euro voor toezicht en nemen een drankje of soep van de school. Er is suikerarme 

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

per maand hetzelfde drinken in de klas en in de refter bv. melk in de klas en water in de eetzaal. U 

krijgt een fiscaal attest van de opvangvergoeding. 

 

-Op dinsdag en donderdag kunt u broodjes bestellen. U dient op maandag een enveloppe in met de 

naam, gepast geld, keuze broodje en dag (di of do). U kunt kiezen tussen wit of bruin brood met kaas 

(3,20 euro), met ham (3,20 euro) ,met groenten (3 euro), smos (3,40 euro) en tonijn (3,50 euro). Alles 

uiteraard met groenten. 

 

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

stoppen. Op woensdag is het fruitdag. Probeer gezonde tussendoortjes mee te geven. 

 

Kalender 

-woensdag 11 september: pedagogische studiedag, geen school voor 

leerlingen 

-dinsdag 17 september om 19u: ouderavond kleuter met uitleg van de 

klaswerking 

-vrijdag 27 september om 14u schoolviering door tweede en vijfde leerjaar 

-maandag 30 september: facultatieve verlofdag 

 

We danken u voor het vertrouwen dat u in onze school stelt en we hopen op een goede 

samenwerking! 

Het Regenboogteam, Vanhaecke Ingrid 

 

 


