
                                                        Lievegem-Beke, vrijdag 19 augustus 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisatie schooljaar 2022- 2023 

 
Beste ouders 
 
De vakantie is al een heel eind gevorderd, een beetje informatie i.v.m. de start van het nieuwe 
schooljaar is dan ook op zijn plaats. Op donderdag 1 september verwachten we alle leerlingen terug 
voor de start van een fijn nieuw schooljaar. We melden ook het heuglijke nieuws van de geboorte 
van Rémon, het tweede zoontje van Juf Axelle, proficiat aan de fiere ouders! 
 
Warme maaltijden!! 
 

 
 
Wie op de eerste twee middagen – do 1 september en vrij 2 september -  warm wenst te blijven 
eten, meldt dit naar jaarlijkse gewoonte op het mailadres caroline.secretariaat@gmail.com en dit ten 
laatste tegen maandag 29  augustus!  
Vermeld de naam van de kinderen én hun nieuwe klas a.u.b.. 
 
 
Klasverdeling en opdrachten leerkrachten 
 
In juni brachten we jullie hiervan al op de hoogte, maar we geven het jullie toch nog graag mee: 
 

LEERKRACHTEN KLEUTERSCHOOL 

 Stipjesgroep = Peutergroep/ Eerste kleuter 
Ulrica Danneels (4/5)  
Ina Byn  
Kinderverzorgster Nadine Martens  
                                 Christie Ann De Kousemaeker  

 Dummiesgroep 
Tweede kleuter: Evelien Cornelis (4/5) + Ina Bijn (1/5) 
Derde kleuter: Petra De Brouwer 

 Ambulante leerkrachten werkplaats 
Ann François - Fien Van Damme  

 Zorgcoördinator kleuterschool 
Mieke De Dobbelaere  

 Bewegingsopvoeding voor kleuters 
Ina Byn (Stipjesklas) 
Michiel Van Cauwenberghe ( Dummies – 2K/3K)  
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LEERKRACHTEN LAGERE SCHOOL 

 Leerkrachten verbonden aan een leerlingengroep 

1ste leerjaar:  Eline De Backere (+ klasondersteuning door Inge De Keyser ) 

2de  leerjaar:  Ellen Van Huffel (4/5) +  Ann François (1/5) 

3de leerjaar: Kaat Mouton (Charline De Leyn gedurende bevallingsverlof Juf Kaat vanaf 1/09) 

4de leerjaar: Nele Moenaert( halftijds) + Axelle Dusselier (halftijds) 

                                                                   (+ Inge De Keyser gedurende  bevallingsverlof Juf Axelle) 

5de  leerjaar: Sophie de Vlieger + Tini Onderbeke  

                       Ann François (vrij NM)     

6de leerjaar Kristof De Kerpel (4/5) + Nele Moenaert (1/5) 

 

 Ambulante leerkrachten werkplaats/klaszorg/beleidsondersteuning/aanvangsbegeleiding 

Ann François - Fien Van Damme - Mieke De Dobbelaere – Tini Onderbeke – Nele Moenaert 

 Zorgcoördinator lagere school 

Mieke De Dobbelaere 

 Gymleerkrachten 

Charlotte Kerckhof + Michiel Van Cauwenberghe 

 

 
 
Opendeurmoment augustus – start op 1 september 

 
 

 

 

Op maandag 29 augustus tussen 17.00 uur en 18.00 uur kunnen onze kleuters + leerlingen eerste 
leerjaar met hun ouders langskomen op een opendeurmoment in hun nieuwe klas.  

De nieuwe leerlingen van het lager krijgen nog een aparte uitnodiging toegestuurd ook. Graag dan 
per kerende laten weten of je kan aanwezig zijn of niet. 

Misschien zal tegen het opendeurmoment nog niet alles spic & span liggen gezien de 
werkzaamheden aan dak en gangen, maar tegen 1 september moet dit zeker lukken! De deadline 
wordt gehaald, zo beloven ze ons. 

ALLE kinderen én hun ouders worden op donderdag 1 september op de speelplaats verwacht  
(vanaf 8.00 uur).  
We ontvangen jullie graag met een traditionele koffiekoek en bijpassende chocomelk of koffie. 
 
De ouders en kinderen van het eerste leerjaar: 
Als de andere kinderen rond 8.45 uur allemaal naar hun klasje zijn, gaat een plechtig afscheid van 
de 3de kleuterklas op de groene zone door! Daar gebeurt de officiële overdracht naar het eerste 
leerjaar. Dit scharniermoment willen we niet zomaar laten voorbij gaan!  



Brengen en halen van kinderen - naschoolse activiteiten - infoavonden september 
 
Jullie krijgen na onze teamvergadering van vrijdag 26/08 nog een nieuwsbrief met alle concrete 
afspraken rond: 

- brengen en halen van kinderen 
- naschoolse activiteiten 

 
Infoavonden begin september 
 

 
 

Om de klaswerking van nabij te leren kennen nodigen we alle ouders uit op de infoavonden begin 
september.  
 
Maandag 5 september: derde leerjaar 
Donderdag 8 september: stipjesklas (Peuters + 1K) 
                                              dummies (2K + 3K) 
                                              vierde leerjaar 
Woensdag 14 september: eerste leerjaar 
                                                tweede leerjaar 
                                                vijfde leerjaar 
                                                zesde leerjaar 
 

 
 
GIMME 

 
 
OP onze school verloopt de school-en klascommunnicatie via GIMME (ons digitaal ouderplatform). 
Oproep: passen jullie zeker de klaskanalen aan naar het nieuwe schooljaar? Zo krijg je steeds de 
juiste informatie voor uw kind in de juiste klas van dit schooljaar! Doe dit voor ieder kind die je op 
school hebt a.u.b.! 
 
 
Verder wens ik iedereen nog enkele prettige vakantiedagen toe en verwacht ik jullie allen op 
donderdagochtend 1 september.  
 
Indien er vragen of bemerkingen zijn: ik ben iedere dag op school tot rond 16.30 uur, behalve op 
woensdagnamiddag. Een afspraak maken kan ook. 
 
Met vriendelijke groet 
 
Gonda lootens 
Directeur 

  


