Zomergem-Beke, donderdag 16 augustus 2018
Organisatie schooljaar 2018 - 2019
Beste ouders
De vakantie is al een eindje gevorderd, een beetje informatie i.v.m. de start van
het nieuwe schooljaar is dan ook op zijn plaats. Sinds de laatste brief van eind
juni zijn er geen grote wijzigingen naar klasindeling toe. De volledige
klasverdeling ziet er dus als volgt uit:
Peuters + 1ste kleuter
2de kleuter
3de kleuter
1ste leerjaar A
1ste leerjaar B
2de leerjaar
3de leerjaar
4de leerjaar
5de leerjaar
6de leerjaar

juf Ulrica Daneels, juf Ina Bijn + juf Nadine Martens
juf Evelien Cornelis
juf Petra De Brouwer

juf Eline Debackere
juf Kaat Mouton
juf Ellen Van Huffel
juf Axelle Dusslier
juf Nele Moenaert (voltijds) + juf Fien Van Damme (halftijds)
juf Tini Onderbeke
meester Kristof De Kerpel

In september en oktober zal juf Evelien Cornelis nog vervangen worden door juf
Lotte Dossche wegens borstvoedingsverlof.
Juf Mieke De Dobbelaere neemt de zorg op zich en neemt ook enkele uren op in
het 2de leerjaar. Juf Ann François is ambulante leerkracht en biedt hulp in 2de en
3de kleuterklas en 1ste en 2de leerjaar.
Juf Sara Dauwe en juf Charlotte Kerckhof zorgen voor de turnlessen voor
respectievelijk kleuter en lager.
Mieke Dhoore werkt verder deeltijds op onze school als beleidsmedewerker.
Ook 2 nieuwe gezichten versterken het team:
- juf Fien Goethals wordt aangesteld per 1 oktober binnen het nieuwe
“lerarenplatform”. Beginnende leerkrachten krijgen een vaste basisplaats en
worden van daaruit binnen onze scholengemeenschap uitgestuurd indien er zieke
leerkrachten zijn of leerkrachten die op nascholing gaan. Binnen onze
scholengemeenschap De Groeve hebben we zo recht op 5 leerkrachten voor onze
8 scholen.
- meester Vic Van Hecke komt op donderdag in het 6de leerjaar. Op donderdag is
meester Kristof immers thuis wegens ouderschapsverlof.

Op donderdag 30 augustus is iedereen welkom van 17.00 tot 18.30 uur om even
kennis te maken met de juf of meester en de klas even te bewonderen. Zeker in
2de en 3de kleuterklas werd (wordt nog steeds) hard gewerkt. De klassen werden
volledig gestript en in een nieuw kleedje gestopt!
Net als de voorbije schooljaren zullen wij de eerste schooldag – maandag 3
september - starten met ontbijt op school. Kinderen en ouders zijn welkom vanaf
8.00u..
Donderdagavond 6 september organiseren wij de infoavond waarop alle ouders
uitgenodigd worden. Dit jaar is er geen gezamenlijk startmoment in de zaal.
Jullie worden dus direct in de klas verwacht om 19.30 uur waar jullie de nodige
informatie over de organisatie van de klas krijgen. Houd alvast die avond vrij.
Houd zeker ook vrijdagavond 14 september vrij. We houden onze jaarlijkse
spaghettiavond lekker vroeg zodat iedereen elkaar kan updaten over voorbije
vakantieavonturen! Uitnodiging en inschrijvingsstrookje mag je verwachten op de
eerste schooldag.
Wie op maandag 3 september warm wenst te blijven eten, dient wel te
verwittigen. Dit kan tot donderdagmiddag 30 augustus.
Info i.v.m. andere naschoolse activiteiten mag je verwachten in de volgende
nieuwsbrief.
Verder wens ik iedereen nog enkele prettige vakantiedagen en ik verwacht jullie
maandagochtend 3 september.
Indien er vragen of bemerkingen zijn: ik ben vanaf maandag 20 augustus iedere
voormiddag van 9.00 tot 12.00u bereikbaar op school of op afspraak.
Met vriendelijke groet
Bart Mattheeuws
Directeur
Enkele belangrijke data in september en oktober:
Maandag 3 september
Donderdag 6 september
Vrijdag 14 september
Maandag 1 oktober
Dinsdag 2 oktober
Woensdag 17 oktober
Donderdag 25 oktober
Vrijdag 26 oktober
Maandag 29 oktober

Start nieuwe schooljaar + ontbijt op school
19.30u Infoavond
Spaghettiavond (noteer alvast op de kalender)
Lokale verlofdag
Schoolfotografie
Conferentie: geen school
Oudercontact lager + eerste rapport
19.00u Griezelkermis
Start herfstvakantie

