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’s Morgens opstaan, nog eens goed uitrekken, slaap uit de ogen wassen en kijken in
de spiegel. Even knipogen, mag.
Brood schikken, wat groenten en fruit ook, in een verdeelbrooddoos, zo’n doosje
met vakjes. Een flesje uit de koelkast nemen met fruit en water en in de tas steken.
Veters knopen, jas en fluohesje aan op een fiets met gesmeerde ketting naar het
werk, weer of geen weer, doet er niet toe.
Even wuiven naar de overstekers die aan gevaarlijke plaatsen staan, ook eens
wuiven naar een fietspoolgroep, uitkijken in het verkeer natuurlijk.
En uitkijken naar wat er allemaal mag gebeuren in de komende dag.
Ik kijk er naar uit. Echt wel!
‘k Voel me goed in mijn vel!
‘k Hoop dat dit gevoel mag blijven! ’t Zal bewegen worden in mijn hoofd en
daarbuiten!
Een nieuw schooljaar…
Welkom en laat ons ‘goed-in-ons-vel’ reizen
In het nieuwe schooljaar “2018 – 2019” …
Samen, kinderen, ouders, juffen en meesters, vrijwilligers allerhande, sympathisanten,
bestuurders…
We duimen voor elkaar!
Laat ons maar duimen om vooruit te bewegen… Ja toch!
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Dankjewel
Tijdens de grote vakantie hebben een aantal mensen niet stilgezeten. Trouwens, bewegen is gezond.
Dit even terzijde.
✓ Heel wat klussen zijn gebeurd. Frans, vava van Fonne en Jolien, en óók onze klusjesman,
heeft schabben gemaakt, deuren bijgeschaafd, buitenplanten water gegeven, enz.
✓ De tuin is onderhouden, gesnoeid…
✓ De speelpleinenorganisatoren en leiding hebben de terreinen en sporthal gebruikt en alles
netjes opgeruimd. Er was elke dag in de vakantie dus wel wat te beleven!
✓ Juffen en meesters waren in de vakantie regelmatig aanwezig om vanalles in orde te maken
voor de start van het nieuwe schooljaar. Eind juli, begin augustus mocht ik al collega’s
ontmoeten.
✓ Vergaderingen en overleg.
✓ Opruim en poets!
✓ Onderhoudscontracten voor de verschillende onderdelen in zo’n groot en zeer recent gebouw
zoals onze school van Sterbos zijn verfrist.
✓ …
’t Ging allemaal zo ongedwongen. Zinvol en fijn!
Verhuur van onze refter
De refter wordt vaak verhuurd en dit zonder reclame te maken (behalve nu…). De mensen die de
refter huren houden zich aan de afspraken en zijn uitermate tevreden!
Yvonne zorgt dat de refter altijd picobello in orde is.
Kalender
Elke maand verschijnt er op de website (en in jullie ‘mailbox’) een maandkalender. Dit is de meest
recente kalender. Op het einde van het schooljaar is een kalender verschenen met de boodschap dat
er steeds wijzigingen kunnen zijn. Ik hoop dat iedereen hiermee rekening houdt en eventuele
veranderingen bijhoudt.
Algemene oudercontacten ineens bij de leerkrachten
Voor de lagere school: maandag 10 september, om 19.30 u.
Voor de kleuterschool: dinsdag 11 september, om 19.30 u.
Er is geen algemeen gedeelte in de refter zoals vorige schooljaren. Iedereen is welkom in de klassen!
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Ouderraad
Op de website kan iedereen de leden van onze Ouderraad vinden en hun doelstellingen.

Zonder onze Ouderraad
geen school zoals het nu is
Tijdens de oudercontacten volgende week, krijgen de ouders een briefje om zich op te geven om mee
te helpen tijdens de verschillende activiteiten en feesten.
Ouders die willen toetreden tot de Ouderraad en actief willen deelnemen aan vergaderingen en
feesten, kunnen zich melden tot een actief lid van de Ouderraad, de voorzitter Ronny Van Looveren
of mij.
Zaterdag 15 september: onze eerste papierslag.

Op zaterdag 15 september komen hopelijk vele ouders langs om het papier
op te halen.
Onze Ouderraad zorgt mede hierdoor dat de school zaken kan aankopen wat
we anders nooit zouden kunnen (vb. aankoop computers, banken,
muziekinstallatie, enz. …).
Dit is zo belangrijk om weten!
Dankjewel alvast om een handje toe te steken!
We verzamelen aan de kerk om 9.00 uur.!

Zo ziet onze schoolorganisatie er uit!
Klas
Rood
Oranje
Geel
Blauw
Groen
Paars
Kinderverzorgster
Snoezeljuf
Interne Zorgcoördinator en
beleidsondersteuner
Beleidsondersteuners
Leerkrachten Bewegingsopvoeding
ICT-verantwoordelijke

Kleuterschool
Leeftijd
2,5 – 5- jarigen
2,5 – 5- jarigen
2,5 – 5- jarigen
2,5 – 5- jarigen
2,5 – 5- jarigen
Ondersteuning klassen

Juffen en meester
juf Nadine
juf Debby (4/5) en juf Greet (1/5)
juf Griet (4/5) en juf Leen (1/5)
juf Caroline (4/5) en juf Lea (1/5)
juf Joke (4/5) en juf Juf Lea (1/5)
juf Lea
juf Ritje
juf Greet
juf Greet en juf Caroline
juf Lea en meester Sven
juf Joke

Juf Griet is in de maand september afwezig en ze wordt vervangen door juf Sien.
Het ziekteverlof van juf Helga is verlengd tot eind oktober.
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Lagere school
Klas
Juffen en meesters
1A
juf Kathelijne
1B
juf Christel
2
Juf Veerle G
3A
juf Femke
+ donderdag 3A + 3B
3B
juf Jacqueline (4/5)
donderdag werkt juf Jacqueline niet
4A
meester Louis
+ vrijdag 4A + 4B
4B
juf Evelyne
vrijdag werkt juf Evelyne niet
5
juf Veerle H
6
meester Kris
Klasondersteuning in het vijfde en zesde
juf Gizelle
leerjaar
ICT-coördinator
meester Kris
Interne Zorgcoördinator
juf Niki
Leerkracht Bewegingsopvoeding
meester Sven
Beleidsondersteuners
meester Kris en juf Niki

Van harte WELKOM aan onze nieuwe sterren die dit schooljaar zullen schitteren.
Blauwe klas

3e leerjaar B

Groene klas

Oranje klas

Rode klas

1e leerjaar A
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Goed in je vel! Ons nieuwe jaarthema!

Krachtige Karel, Sportieve Suzie, Tamme Tina en Lenige Lilly waren woensdag in onze school en dansten erop
los. Enkel Tamme Tina had wat moeite.
Even voorstellen:

Lenige Lilly
Tamme Tina
Krachtige Karel
Sportieve Suzie

Benieuwd wat zo ons allemaal zullen leren! We vermoeden dat het over bewegen en
dergelijke zal gaan…
TOF!
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“Reftermama’s en oma’s”
DANKJEWEL aan alle reftermama’s en oma’s
die de middag zo fijn maken voor onze
kinderen.
Mama’s en oma’s of papa’s en opa’s die van
12.00 uur tot 13.30 uur willen komen helpen,
mogen
mij
of
Jeanne
(jeanneleenaerts20@hotmail.com)
contacteren. .
In ruil krijgen de helpers een kleine vergoeding.
WE ZOEKEN NOG IEMAND!

Enkele belangrijke dingen
FIETSEN
Onze kinderen gaan regelmatig fietsen met
hun juf of meester.
Een goed onderhouden fiets en volledig in
orde is dan zéér belangrijk!

BEZOEK tandarts, dokter, orthodontist, …
Onderzoeken gebeuren buiten de schooluren. Een weetje waar we rekening mee houden! Zo
missen onze kinderen niets van de lessen!
VERENIGINGEN WUUSTWEZEL
Op onze website vinden jullie volgende week een link waarop alle verenigingen zich voorstellen
met allerlei praktische informatie.
FLUOHESJES
We dragen allemaal een fluohesje. De kinderen van het eerste leerjaar krijgen volgende week van
de Ouderraad allemaal een fluobag om over hun boekentas te trekken.
Tot een volgende keer,
meester Luc
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