
   Zomergem-Beke, maandag 20 juni 2016  
 
Organisatie volgend schooljaar 
Verlofdagen en vakanties volgend schooljaar 
Speelpleinwerking tijdens de vakantie 
Oudercontact 
 
Beste ouders 
 
Ik ben heel blij te kunnen meedelen dat we volgend schooljaar met hetzelfde team 
op weg gaan als waar we dit schooljaar mee gewerkt hebben. Er zijn wel een paar 
kleine aanpassingen naar klasverdeling toe: 

 In de kleuterschool houden we de jongste en de oudste kleuters apart en 
maken we 2 menggroepen 1ste en 2de kleuterklas. De klasleerkrachten vinden 
jullie hieronder. Juf Ann wordt extra toegevoegd om de kleuterklassen te 
versterken. 

 De verdeling van de kleuters over deze klasgroepen vinden de betrokken 
ouders in een aparte bijlage die jullie wordt toegestuurd in de loop van de 
week. We hebben de kinderen geboren in 2012 en 2013  een beetje gemixt. 
Dit gebeurde om alle kinderen extra kansen te geven tot het maken van 
nieuwe vriendjes maar ook om extra ontwikkelingskansen te bieden om zich te 
ontplooien. We hebben deze verdeling heel zorgvuldig en bewust gekozen. We 
vragen hier dan ook alle begrip voor!  

 Het tweede leerjaar splitsen we op papier niet meer op in A en B. We maken 
er op papier één klasgroep van en we gaan meer voor een flexibele opdeling. 
We voorzien nagenoeg 2 voltijdse juffen en 2 lokalen maar we werken niet 
meer met een vaste A en B groep. Op deze manier leren de kinderen elkaar 
beter kennen. 

 
Hieronder vinden jullie een overzicht van wie welke taak op zich zal nemen volgend 
schooljaar:  

Julesklas (2014 + jongste 2013) juf Ulrica Daneels  
Kikkerklas (2013 + 2012)  juf Evelien Cornelis 
Koekieklas (2013 + 2012)  juf Ina Bijn  
Jodokusklas (2011)   juf Petra De Brouwer 
 
Juf Ann versterkt wisselend Kikker-, Koekie- en Jodokusklas. 
Juf Elise, de kinderverzorgster, springt bij in de Julesklas. 
 
1ste leerjaar  juf Eline Debackere (4/5) + juf Mieke De Dobbelaere (1/5) 
2de leerjaar juf Ellen Van Huffel (4/5) + juf Nita of juf Axelle (3/4) 



3de leerjaar juf Kaat Mouton 
4de leerjaar juf Nele Moenaert (4/5) + juf Fien Van Damme (1/5) 
5de leerjaar juf Tini Onderbeke 
6de leerjaar meester Kristof De Kerpel 

 
Juf Mieke De Dobbelaere en juf Fien Van Damme nemen extra zorg op zich. 
 
Verlofdagen en vakanties volgend schooljaar: 

 Maandag 3 oktober 2016: eerste lokale verlofdag 
 Woensdag 19 oktober 2016: eerste conferentie 
 Maandag 31 oktober – zondag 6 november: herfstvakantie 
 Vrijdag 11 november 2016: Wapenstilstand 
 Maandag 26 december 2016 – zondag 8 januari 2017: kerstvakantie 
 Woensdag 1 februari 2017: tweede conferentie 
 Maandag 6 februari 2017: tweede lokale verlofdag 
 Maandag 27 februari – zondag 5 maart 2017: krokusvakantie 
 Woensdag 22 maart 2017: derde conferentie 
 Maandag 3 april t.e.m. maandag 17 april 2017: paasvakantie 
 Maandag 1 mei 2017: Dag van de Arbeid 
 Donderdag 25 mei 2017: Hemelvaart 
 Vrijdag 26 mei 2017: Brugdag 
 Maandag 5 juni 2017: Pinkstermaandag 
 Zaterdag 1 juli – donderdag 31 augustus: grote vakantie 

 
Tijdens de komende grote vakantie is er 5 keer speelpleinwerking voorzien op de 
school. Zo kan iedereen met zijn klasvriendjes afspreken om elkaar toch te zien en 
samen te spelen. Dit op volgende maandagen telkens van 9 tot 17u ingericht door 
Patjoepel: 4 juli – 18 juli – 1 augustus – 15 augustus – 29 augustus 
 
Dit jaar organiseren we geen echt oudercontact meer in juni. Uit de ervaringen van 
vorige schooljaren merken we dat het laatste oudercontact eerder een formaliteit 
was. Ouders van kinderen met een zorgvraag kwamen reeds vroeger op 
oudercontact. Nuttige informatie over alle kinderen wordt sowieso doorgegeven 
door de klas- en zorgjuf aan de leerkracht van volgend schooljaar.  
Wenst u zelf toch nog de klasjuf te spreken, dan kan dit uiteraard nog op de laatste 
schooldag, donderdagnamiddag 30 juni tussen 13.30 en 15.00 uur. We hadden wel 
graag gehad dat je dan vooraf een seintje geeft op volgend emailadres: 
caroline.secretariaat@gmail.com met de naam van uw kind, de klas en de naam van de 
leerkracht die je nog wenst te spreken. De leerkracht zal dan een tijdstip met u 
afspreken. 
  
Wie nog vragen of opmerkingen heeft … mijn deur staat altijd open voor jullie! 
 
Met vriendelijke groet 
 
Bart Mattheeuws, directie 


