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Beste ouders, 

 

Keitof samen 

Vandaag zijn we blij om uw zoon/dochter te mogen verwelkomen op school. Ons jaarthema luidt 

“Keitof samen”. Vooral het samenzijn in de klas zullen we de eerste weken benadrukken. Het gemis 

van vrienden is voor velen een zware dobber geweest. Zich goed voelen op school komt nu op de 

eerste plaats. We zullen voldoende tijd voorzien om iedereen de basisleerstof aan te bieden en van 

daaruit zullen we differentiëren. Zo zal iedereen kunnen groeien in zijn/haar ontwikkeling. 

We kregen nog 10u zorg bij en die zullen we benutten in het kleuter omdat we een sterke aangroei 

hebben bij onze jongsten. 

 

Warme maaltijd, studie, slaapklasje 

Vanaf de eerste schoolweek is er al slaapklasje, studie en warme maaltijd. 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. (christa.maenhout@deregenboogbeernem.be/ 

olga.monteyne@deregenboogbeernem.be of 050/78 88 91). 

 

E-mail school 

Heel wat communicatie van school verloopt via e-mail of de website. Toch merken 

we dat heel wat ouders niet reageren (inschrijven) als dit gevraagd wordt. U 

ontvangt maandelijks een nieuwsbrief via e-mail met belangrijke informatie. Geef 

steeds uw recentste e-mailadres door en geef een e-mailadres op dat u regelmatig 

nakijkt. Kijk ook steeds in uw Spam of controleer bij Ongewenste e-mails of tussen 

de reclamemails. Merkt u dat de e-mails daar in toekomen dan kan u aanduiden dat die e-mails 

moeten toekomen in Postvak In. Ontvangt u geen e-mails? Laat dan aan de juf en het secretariaat 

weten op welk e-mailadres we u kunnen bereiken.  

 

Hervulbare fles 

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 Juf. Veerle en 

Juf. Mieke die water krijgen in de klas. 

 

Zakdoeken 

Mogen we vragen om een genaamtekende doos papieren zakdoekjes mee te geven?  



Afhalen peuters 

De peutertjes worden afgehaald aan de deur van het slaapklasje, dat is de deur direct rechts voorbij 

het zwarte hekken naast het logo “Gelukkig”. 

 

Traktaat verjaardagen 

Voor de verjaardagen vragen we om geen zelfgemaakte taartjes mee te 

geven, alleen voorverpakte koeken of fruit mag. 

 

Graag geven we u nog eens de klasverdeling mee. 

 

Kleuter 

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

K1B Juf. Mieke Saelens 

K2A Juf. Hilde Vandevijver/ maandag Juf. Lieve Plas 

K3A/2B Juf. Ann Cornelis/ woensdag Juf. Lieve Plas 

K3B/2C Juf. Itis Delaere/ donderdag Juf. Lieve Plas 

 

Juf. Itis Delaere is in ziekteverlof en wordt tijdelijk vervangen door Juf. Silke Van den Driessche.  

Zorg en beleid door Juf. Ann Cornelis en Juf. Jolien Verplancke. Elke klas krijgt twee uur kleuterturnen 

door Juf. Cindy Vermeersch. Het derde kleuter gaat maandelijks zwemmen met Juf. Nele Devolder.  

Gwenny Vermeersch is onze kinderverzorgster in de voormiddag. Kleuters die niet zindelijk zijn 

komen best alleen ’s morgens. Sofie Vandamme en Nancy D’ Haeninck doen het slaapklasje. 

 

LAGER 

L1A Juf. Els Deschepper 

L2A Juf. Nadine Tant 

L3A Juf. Valérie Caestecker 

L3B Juf. Sofie Lippens/ vrijdag Juf. Martine Vandewiele 

L4A Juf. Sissi Braet/ dinsdag Juf. Famke Vandierendonck 

L4B Juf. Katrien Taveirne/ maandag Juf. Famke Vandierendonck 

L5A Juf. Sabine Marent/ co-teaching Juf. Leen Sabbe op di, woe en do 

L6A Juf. Elly Verschaeve/ vrijdag Juf. Leen Sabbe 

L6B Juf. Christine Landuyt/ maandag Juf. Leen Sabbe 

 

Juf. Birgit Depré werkt als zorgcoördinator en is op woensdagvoormiddag en vrijdagnamiddag 

vervangend directeur. Juf. Martine is zorgleerkracht lager, Juf. Famke is zorgleerkracht in het eerste 

en tweede leerjaar. Juf. Nele Devolder is turnleerkracht lager en ICT-verantwoordelijke. 

Christa Maenhout, Olga Monteyne en Karel Vandoorn werken in het secretariaat. 

Heidi Lambert, Saskia Meurice, Yolanda Neirynck en Caroline Van Renterghem staan in voor de 

eetzaal en het goede onderhoud van onze school, waarvoor dank! 

 

We danken u voor het vertrouwen in onze school. We willen er samen met al ons leerlingen een 

keitof schooljaar van maken! 

 

Met vriendelijke groeten, 

Het Regenboogteam 

Vanhaecke Ingrid 


