Leven is leren:
steeds weer
opnieuw ontdekken
waar het om gaat,
waar het op staat.
En leren is leven:
dicht op je huid,
van kop tot teen,
tot wereldwijd.
Leven en leren:
je houdt ze niet uit elkaar,
als leven echt leren wordt
en leren vol leven mag zijn.
24 juni 2022
Beste ouder(s)/verzorger(s),
De voorlaatste week van het schooljaar zit erop. Nog enkele dagen en de grote vakantie
breekt weer aan. Opnieuw was het een bewogen jaar maar gelukkig konden we na de
krokusvakantie omschakelen naar een normale werking. Dankzij de ouderraad en alle
helpende handen kon er dit jaar zelfs nog een fantastisch schoolfeest georganiseerd worden. Prachtig om iedereen weer bijeen te mogen zien. We wensen jullie alvast een deugddoende vakantie toe. Waar je ook naartoe gaat, in eigen tuin, in eigen land of wat verder
weg, geniet van het samenzijn.
Hieronder vindt u, onder voorbehoud, de organisatie en taakverdeling van onze lagere
school. We houden daarbij rekening met de beschikbare lestijden, een aantal wettelijke
bepalingen en de zorgvragen van de kinderen. De overheid voorziet volgend schooljaar
opnieuw lestijden lerarenplatform ter ondersteuning van de scholen. Mede omdat deze
uren pas halverwege juli bezorgd worden is een definitieve organisatie nog niet mogelijk.
De namen die schuingedrukt staan, zijn onder voorbehoud. De drie puntjes geven aan dat
de invulling nog bekeken wordt.
Volgende taakverdeling werd uitgewerkt: (De uitgewerkte taakverdeling is nog onder enig voorbehoud.)
1ste leerjaar A
1ste leerjaar B
2de leerjaar A

juf Ilse (Peeraer), juf Nancy (Torremans) op vrijdag
juf Liesbeth (Swaenen)
juf Lore (Verschueren),
tot de herfstvakantie wordt juf Lore vervangen door

2

de

leerjaar B

juf Griet (Potters)

3de leerjaar A
3de leerjaar B

juf Els (Daemen)
juf Elke (Leysen)

4de leerjaar A
4de leerjaar B

juf Carine (Proost)
juf Jet (Roelen)

5de leerjaar A
5de leerjaar B

juf Cataline (Willems)
juf Finne (Dierckx)

juf Valérie (Van Peppen)

6de leerjaar A
6de leerjaar B

juf Annemie (Van Den Heuvel), … op woensdag
juf Kerstin (Vermote), … op vrijdag

Zorgcoördinator KS+LS

juf Maartje (van Tilborg)

zorg

juf Sandra
juf Nancy
juf Anne
juf Els (Aerts)
meester Kevin (Boudewijns)

*SES-beleid

bewegingsopvoeding

juf Annelies (Van der Flaas)
meester Arne (Van de Pol)

Beleidsondersteuning

juf Ilse (Sas)

*De overheid kent de school extra lestijden toe om een 'gelijke onderwijs kansen' beleid
uit te werken (de SES-lestijden). De SES-lestijden zijn lestijden die toegekend worden op
basis van de Socio-Economische Status van onze leerlingen.
Vanaf 25 augustus maken wij de volledige schoolorganisatie en taakverdeling voor het
nieuwe schooljaar bekend via onze website. Wie langskomt op het kijkuur zal tevens de
taakverdeling kunnen zien in de inkomhal.
Voor we de deur van de school volgende week weer enkele weken dichttrekken wil ik jullie bedanken.
Bedankt ouder(s)/verzorger(s)... voor het toevertrouwen van jullie kinderen aan onze
school.
Bedankt leerlingen... voor het samenleven, samen leren.
Dag in, dag uit, trachten we een zorgzame, fijne school te zijn.
We trachten een plek te zijn vol van menselijkheid waar kwaliteitsvol onderwijs gegeven
wordt.
We zien jullie heel graag terug op het kijkuur of alvast op donderdag 1 september 2022!
Vriendelijke groeten,
Meester Wim.

Donderdag 25 augustus 2022 van 18 u. tot 19 u.

‘de Vlinder’ opent de deuren voor een KIJKUUR!
We nodigen alle ouder(s)/verzorger(s) uit om samen met hun kind alvast een
kijkje te komen nemen in zijn of haar nieuwe klas.
Welkom!

