
 

 

NIEUWSBRIEF 
SEPTEMBER 2018 

 
 

 

 
De zomervakantie is voorbij. We hebben allemaal 
verhalen, grote en kleine avonturen om te delen.  
We wensen iedereen een goede start en we maken 
er samen een fantastisch nieuw schooljaar van ! 
 
Nieuwe gezichten op school :  
We verwelkomen alle nieuwe kinderen op school : 
Iona, Imola, Rana, Amélie, Emil, Raf, Lise, Lotte, 
Matteo, Kyan, Charlie, Talitha, Nanou, Noor, Gaston, 
Asijakejsa, Eliano en Noèmi. We hopen dat iedereen 
zich hier snel thuis voelt ! 
 
We wensen onze nieuwe personeelsleden veel 
geluk, met dank voor jullie vertrouwen : Bettina 
Holderbeke, Tessa De Storme, Marianne Van 
Hoorebeke en Evelyne Gogne. Veel succes ! 
 
Enkele belangrijke data  : 
Info-avonden : 
06/09 : info-avond lagere school (start 19.30 uur voor 
ouders met kinderen in het eerste leerjaar of nieuwe 
ouders, om 20.00 uur sluiten de andere ouders aan). 
11/09 : info-avond kleuterschool (start 19.30 uur voor 
ouders van de nieuwe peuters en nieuwe kleuters, 
om 20.00 uur sluiten de andere ouders aan). 
 
Oudercomité : op woensdag 12 september om 20.00 
uur in de eetzaal. Iedereen is van harte welkom om 
de vergadering bij te wonen ! 
 
Schoolraad : dinsdag 18 september om 20.00 uur 

 
Sportboem : zondagnamiddag 9 september in de sporthal van Ertvelde geven de sportclubs 
demo’s. Wie langskomt, krijgt een sportpas-stempel. 
 
Zwemmen : vrijdag 21 september : groep A (3KA, 1, 2, 3, 4) Opgelet :  

● 1ste leerjaar en 3de leerjaar met ankerjuf Els verzamelen al om 08.15 uur 
● 2de leerjaar en 3de leerjaar met ankerjuf Katia zijn slechts terug tegen 12.00 uur 
● 3de graad rijdt met de fiets (behalve de groep van ankerjuf Ingrid rijdt met de bus) 

 
Scholencross lager : woensdagnamiddag 26 september in Doornzele : als sportieve school 
hopen we sterk vertegenwoordigd te zijn ! Ook ouders (kleuter en lager) kunnen meedoen en 
inschrijven via de directeur. Info volgt ! 
 
Meester op de fiets : op 11 en 12 september krijgen onze kinderen van de lagere school 
praktijklessen fietsvaardigheid. Op dinsdag 11 september brengt 1, 2 en 3 de fiets mee naar 
school. Op woensdag 12 september brengt  4, 5 en 6 zijn fiets mee.   
 
Geen school op maandag 17 september (pedagogische studiedag). Er is enkel opvang bij 
tijdige aanvraag (ten laatste 7 september). 
 
Kermis/Frietjesbak : op vrijdagnamiddag 28 september trakteren we onze kleuters en het 1ste 
en 2de leerjaar met 2 ritjes op de kermismolen. Terwijl de kleuters daar lekkere oliebollen 
smullen, verrast het oudercomité de lagere school met een frietjesbak ! 
 
Kaasavond : vorig schooljaar planden we de kaasavond op 16 februari 2019. Door een dubbele 
boeking in het klokhuis zijn we genoodzaakt te verschuiven naar zaterdag 2 februari 2019. 
 
Grootouderfeest van de kleuters : Gewoonlijk plannen we dit in november.  Dit schooljaar 
schuiven we naar de lente. Oma’s en opa’s mogen 21 en 22 maart 2019 reeds vastpinnen in 
hun agenda’s. 
 
Wat deden de juffen en meesters tijdens de vakantie  ? 
Er werd opnieuw hard gewerkt om alles klaar te krijgen voor komend schooljaar. 
Klusjesman Franky werkte een gigantische klusjeslijst af. Dankuwel ! 
 
Werkzaamheden op school 
De verlichting in onze school werd vernieuwd. Het betonrot werd grondig aangepakt. Het 
huisje wordt binnenkort gesloopt. We zijn gestart met de vervanging van de 
verwarmingsketels. 
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Briefjes verenigingen  : 
Sport- en jeugdbewegingen kunnen nog briefjes meegeven met kinderen. Brieven met andere 
reclame (kermissen, winkels, …) zijn te vinden in de kast van de verloren voorwerpen en in de 
vitrinekast aan de leraarskamer. 
 
Opvang  :  
Tijdens de opvanguren zijn de opvangjuffen telefonisch bereikbaar op het nummer :   

0468/29.00.71  
Voeg dit nummer toe aan uw contacten, zodat je dit vlot kan gebruiken indien nodig. Wie via 
het Akkerken kinderen ophaalt in de opvang, vragen we, omwille van de veiligheid, om niet op 
de oprit te parkeren, noch links op het voetpad . Iets verderop aan de rechterkant kan wel.  
 
Inschrijvingen voor schooljaar 2019-2020, o.a. peuters van °2017 
Er kan voor volgend schooljaar ingeschreven worden vanaf 1 maart 2019. Voor broers en 
zussen is er een voorrangsperiode vanaf 1 februari. 
 
Schooltoelagen  :  
Folders op tafeltje in bureel (ook info op www.studietoelagen.be) 
Graag doorgeven indien wijzigingen van persoonlijke gegevens : adres, gsm-nummer, … 
 
En dan nog dit.. 

Dank om uw kind tijdig naar school te brengen. Een goede gewoonte van bij de start ! De bel 
gaat om 08.29 uur en 13.14 uur om tijdig de lessen te kunnen beginnen. 
 
Dank om de gymkledij, fietsen en brooddozen/fruitdozen te naamtekenen. 
 
Dit familiaal nieuws bereikte ons tijdens de vakantie 

● geboorte :  Suze, dochtertje voor meester Jan 
● overlijden :  Caroline Neyt, oma van Leonie en Gaston Spanhove 
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