Lievegem-Beke, maandag 19 augustus 2019

Organisatie schooljaar 2019 - 2020
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.
In juni namen we afscheid van Meester Bart, die 18 jaar lang directeur was van
Bekeschool. We wensen hem het allerbeste toe in zijn job als coördinerend directeur
van de scholengemeenschap De Groeve.
Ikzelf, Gonda Lootens, zal op 1 september officieel de taak van Meester Bart
overnemen als directeur van de school. De school kent voor mij geen geheimen, 26
jaar lang was ik hier als leerkracht aan het werk. Vanaf schooljaar 2014-2015 maakte
ik een zijsprong voor een beleidsondersteunende taak in de Taborschool Sint-MariaAalter. Het doet echter deugd om op vertrouwde bodem terug te zijn.
Het gezicht van de school zal dus anders zijn, maar het pedagogisch project, dat
Meester Bart en het team zo koesteren, zal in dezelfde lijn verder gezet worden.
Daar mag je van op aan!
Verder ziet de volledige klasverdeling voor dit schooljaar er als volgt uit:
Peuters + 1ste kleuter
2de kleuter
3de kleuter

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

1ste leerjaar
2de leerjaarA
2de leerjaarB
3de leerjaar
4de leerjaar
5de leerjaar

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

6de leerjaar

Juf Mieke De Dobbelaere neemt de zorg op zich en ondersteunt vooral het eerste
leerjaar in de klas zelf.
Juf Ann François is ambulante leerkracht. Ze biedt hulp in 2de en 3de kleuterklas en
geeft muzische vorming in het tweede leerjaar op donderdag. Juf Ellen neemt dan
haar dagje ouderschapsverlof op.
Juf Sara Dauwe en juf Charlotte Kerckhof zorgen - net als vorig schooljaar - voor
de turnlessen in respectievelijk kleuter en lager.

In januari zullen juf Kaat Mouton en Juf Axelle Dusslier hun bevallingsverlof
opnemen. We wensen hen allebei een dikke proficiat met hun zwangerschap! We
houden jullie tijdig op de hoogte van de vervangingen.
Meester Danny Lataire komt nog steeds op donderdag om de mediakundige
ontwikkeling te ondersteunen.
Er zijn ook een aantal nieuwe gezichten om ons team te versterken:
- Juf Babin Ruigrok ( 2LB ) neemt de taak op van Juf Eline De Backere die het
volledige schooljaar verlof zonder wedde neemt.
- Juf Fiebe Geirnaert wordt aangesteld per 1 oktober binnen het “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 4 leerkrachten voor onze 8 scholen.
- Juf Miranda Leliaert komt op donderdag in het 6de leerjaar, dan is meester Kristof
thuis wegens ouderschapsverlof. Juf Miranda is op vrijdag ook ambulante leerkracht
bij wisselende groepen.
Op woensdag 28 augustus is iedereen welkom van 17.00 tot 18.30 uur om even
kennis te maken met de juf of meester en de klas te bewonderen!
Eerste week van het schooljaar:
• Net als de voorbije schooljaren zullen wij de eerste schooldag – maandag 2
september - starten met ontbijt op school. Kinderen en ouders zijn welkom
vanaf 8.00 uur. Ditmaal wordt het een gezond ontbijt! We danken daar voor
onze sponsors Okay Waarschoot en Proxy Delhaize Waarschoot.
• Donderdagavond 5 september organiseren wij de infoavond waarop alle
ouders uitgenodigd worden. Dit jaar is er een gezamenlijk startmoment in de
zaal. Jullie worden verwacht om 19.30 uur. Tegen 20 uur gaat iedereen naar
de klas om de nodige klasinformatie te ontvangen. Houd alvast die avond vrij.
• Houd zeker ook vrijdagavond 20 september vrij voor de traditionele
spaghettiavond. Uitnodiging en inschrijvingsstrookje mag je verwachten
tijdens de eerste schoolweek.

Praktisch:
• Wie op maandag 2 september warm wenst te blijven eten, dient wel te
verwittigen op het mailadres secretariaat@schoolbeke.be en dit ten laatste tot
donderdagmiddag 29 augustus!
• Info i.v.m. andere naschoolse activiteiten mag je verwachten in de volgende
nieuwsbrief.
Verder wens ik iedereen nog enkele prettige vakantiedagen en verwacht ik jullie
maandagochtend 2 september.
Indien er vragen of bemerkingen zijn: ik ben vanaf maandag 19 augustus iedere
voormiddag van 9.00 tot 12.00u bereikbaar op school of op afspraak.
Met vriendelijke groet
Gonda lootens
Directeur

Enkele belangrijke data in september en oktober:
Maandag 2 september
Donderdag 5 september
Vrijdag 20 september
Maandag 30 september
Dinsdag 1 oktober
Woensdag 9 oktober
Vrijdag 18 oktober
Vrijdag 25 oktober
Maandag 28 oktober

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

Op woensdag 28 augustus is iedereen welkom van 17.00 tot 18.30 uur om even
kennis te maken met de juf of meester en de klas te bewonderen!

