
 

          

                                         

 

Beste ouders, 

Het is weer zover. De start van het nieuwe schooljaar is een feit. 

Welkom aan alle nieuwe ouders en kinderen op onze school. Hopelijk 

hebben jullie allemaal een fijne vakantie gehad en is iedereen goed 

uitgerust om er samen weer in te kunnen vliegen. 

Om de start van het nieuwe schooljaar vlot te laten verlopen, geven we 

nog wat praktische informatie mee.  

   Wie is wie? Wie doet wat?  

Het eilandteam schooljaar 2019 – 2020: 

Functie Naam Bereikbaarheid 

Directie Brigitte Maandag en 

donderdag 

Secretariaat Carmen Werkt niet op vrijdag 

Zorgcoördinator Kelly Werkt niet op 

maandag 

Brugfiguur Katrien Maandag, donderdag 

en vrijdagvoormiddag 

Beleidsondersteuner Brigitte neemt deze taken 

op zich. Sommige taken 

zijn verdeeld onder het 

team. 

Zie Directie 

Verantwoordelijke 

Stibo 

Claudia Nog niet geweten, 

wordt later nog 

meegedeeld. 

Ondersteunende 

leerkracht lager 

Nog niet gekend, wordt 

later nog meegedeeld. 

/ 

Ondersteunende 

leerkracht lager 

 Elisabeth: werkt halftijds 

en zal de eerste, tweede 

en derde graad 

ondersteunen. 

Elisabeth: maandag 

(2de, 3de en 4de 

lesuur), donderdag 

en vrijdagvoormiddag 

Levensbeschouwelijke 

vakken 

 Islam: Gurbet 

 Niet-confessionele 

Donderdagvoormiddag 

In de kijker 
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zedenleer: Ellen 

 Rooms-katholieke 

godsdienst: Hilde 

 Orthodoxe godsdienst: 

Arina 

 Protestantse 

godsdienst: nog niet 

gekend. Wordt later 

meegedeeld. 

Turnen en zwemmen Lorenzo Maandagnamiddag, 

dinsdagvoormiddag 

Kleuterturnen Nog niet gekend.  

Wordt later meegedeeld. 

/ 

Kinderverzorgster Katrien Woensdagvoormiddag 

Stibo-begeleiders Naima, Sofie en Laila Dagelijks tussen 7u 

en 18u 

Middagtoezichter Mieke Dagelijks 12u-14u 

Behalve op 

woensdag 

Sociobegeleider Delphine Dagelijks tussen 

 12u en 14u en van 

15u45 tot 17u45. 

woensdag van 12u10 

tot 18u 

  Nieuwe gezichten 

       Juf Alissa                        Brugfiguur Katrien 
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  Kleuter 

Klas Aisha 

Door de uitbreiding van de school hebben we nu 3 kleuterklassen, 

waardoor ik ook klasjuf ben geworden. Ik ben reuzebenieuwd naar 

alle kindjes in mijn klas.  

Klas Too 

Ik sta al 8 jaar op Het Eiland. De vakantie heeft mij heel veel deugd 

gedaan en ik heb er ontzettend veel zin in om al mijn kindjes terug te 

zien. 

Klas Frie 

Mijn 8ste jaar op het Eiland gaat nu in en dat doe ik met heel veel zin. 

Ons nest staat helemaal klaar voor een tof nieuw schooljaar! 

 

  Lager 

 
Klas Alissa 

Dit jaar zijn er 2 leefgroepen van de eerste graad, waardoor ik als 

nieuwe juf op de school kan starten. Ik geeft al 8 jaar les en heb veel 

zin om op Het Eiland te beginnen. Ik zal ook wiskunde geven aan het 

eerste leerjaar.  

Klas Lena 

Ik sta al 7 jaar op Het Eiland en zal ook dit jaar wiskunde geven aan 

het tweede leerjaar. Ik kijk enorm uit naar de eerste schooldag. 

Klas Charlotte 

Ik werk voor het 2de jaar op Het Eiland. Daarvoor werkte ik 3 jaar in 

het buitengewoon onderwijs. Ik ben deze zomer 7 weken op reis 

geweest in Zuid-Amerika en heb veel zin in het nieuwe schooljaar!  

Klas Sophie 

Dit schooljaar is het mijn 3de jaar in het onderwijs. Sinds vorig jaar ben 

ik de juf van de 4de leefgroep en ik heb veel zin en energie om er 

opnieuw volledig voor te gaan! 

 

 

Klassen in de 

kijker 
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Op tijd komen  

Mogen wij vragen om zeker op tijd naar school te komen. De lessen 

starten stipt om 8u20. Wij verwachten alle leerlingen op dat moment 

in de klas.  

Invulbrief 

Gelieve de brief over het 10-uurtje, het middagmaal en de opvang in 

te vullen en op dinsdag 3 september weer mee te geven  naar school. 

Kalender  

Kijk de kalender goed na, zodat jullie weten welke momenten jullie 

moeten vrijhouden in de agenda. 

Briefbakjes en agenda’s 

Mogen we vragen om dagelijks de briefbakjes en agenda’s te ledigen 

en deze zeker te lezen, zodat je steeds over alles op de hoogte bent 

en er geen misverstanden gebeuren. 

Socio en middagtoezicht voor de lagere school 

Het middagtoezicht zal dit schooljaar door Mieke en Delphine worden 

verzorgd. 

Voor de lagere school wordt er dagelijks socio voorzien van 15u45 tot 

17u45. Vanaf 16u is de socio betalend. Op woensdagnamiddag wordt 

er socio voorzien van 12u10 tot 18u. 

Stibo 

Opgelet, vanaf 15u45 moet er betaald worden voor de kleuters in de 

Stibo.  

Wat te doen als je kind ziek is? 

Afwezigheden moeten steeds worden gemeld aan de school. Gelieve 

naar Carmen van het secretariaat te bellen op het nummer 09 323 55 

41. 

Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om meteen bij de 

terugkomst van het kind een briefje aan de klasleerkracht te 

bezorgen: 

- Eigen briefje: maximaal 4 briefjes op een schooljaar van 3 

opeenvolgende ziektedagen. 

- Doktersbriefje 

Een briefje afgeven is verplicht voor kinderen van de lagere school en 

kinderen die nog een jaartje langer bij de kleuters blijven.  

Praktische info 
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Gezonde lunch 

Wij vragen om een gezonde lunch te voorzien voor de kinderen. 

Gelieve geen frisdrank, koeken en snoep met de kinderen mee te 

geven. Op school wordt er altijd water gedronken en de kinderen 

worden gestimuleerd om veel groenten en fruit te eten. Dit is 

belangrijk om goed te kunnen werken op school.   

 

 

Fruit 

Voor een bijdrage van 0,50 cent per dag voorzien we voor de 

leerlingen fruit op school. Door een samenwerking met Tutti Frutti 

kunnen wij 1 keer per week gratis fruit aanbieden op woensdag.  

Indien je niet kiest voor schoolfruit, voorzie je zelf elke dag een stuk 

fruit voor je kind. Gelieve jullie keuze aan ons door te geven door de 

bijgevoegde brief in te vullen en aan ons terug te bezorgen op 

dinsdag 3 september. Deze keuze blijft een volledig schooljaar geldig 

en kan dan niet meer worden veranderd.  

 

 

 

 

 

 

Turnen en zwemmen 

Vanaf dit schooljaar zullen de kinderen van het lager te voet of al 

fietsend naar de turnzaal van de Rooigem gaan. Voor het zwemmen 

behouden we de bussen.  

Moederdag en Vaderdag 

Volgend schooljaar maken we geen Moederdags- en 

Vaderdagscadeautjes, maar organiseren we een ouder-

verwenmoment op school. Bekijk op tijd jullie agenda, zodat jullie er 

zeker bij kunnen zijn. Zie kalender. 

Nieuwigheden 
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Subsidie verkeer 

De school heeft een project ingediend voor verkeer en we krijgen een 

subsidie van 1500 euro. Met dit geld gaan we een aantal activiteiten 

doen rond verkeer en enkele zaken voorzien op onze school, zoals 

een nieuwe fietsenstalling, hesjes… 

 

Werkgroep grasgroen en avontuurlijke speelplaats 

Vanuit de oudergroep wil men nagaan of de school subsidies kan 

krijgen om een avontuurlijke speelplaats te creëren. Wij zouden graag 

een oproep doen naar ouders met kennis over mogelijke subsidies en 

ouders die interesse hebben om dit verder uit te zoeken.  

Bij interesse, graag een mailtje sturen naar Katrien (brugfiguur): 

- Katrien.Pardaens@stad.gent 

Wij, vanuit het team, zijn al enthousiast om in de werkgroep te 

stappen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luizencontrole 

Na de lange vakantieperiode willen we alle leerlingen goed 

controleren op luizen, om een uitbraak op onze school te voorkomen.  

De eerste week van het schooljaar zal er een luizencontrole gebeuren 

bij elk kind. Wij vragen ook om je kind zelf goed te controleren op 

luizen.  

Bekijk de toegevoegde informatiebundel voor het opsporen en 

behandelen van luizen.  

Infomoment kleuters 

Op 5 september is er voor de ouders van de kleuters een infomoment 

in de klas. De klaswerking en de veranderingen in de klas zullen 

worden besproken.  

 

Deze week 

Oproep 

mailto:Katrien.Pardaens@stad.gent

