
 

          

                                         

We hebben een nieuwe website, waar je alvast de kalender 
kan terugvinden. 

  http://freinetschoolheteiland.stad.gent 
 

 Wie is wie? Wie doet wat?  

Het eilandteam schooljaar 2018 – 2019 

Directie Brigitte 

Secretaresse Carmen 

Brugfiguur Mieke 

Zorgcoördinator Kelly 

Beleidsondersteuner op donderdag Too 

Verantwoordelijke stibo Lies 

Ondersteunende leerkracht kleuter Evi in vervanging van 
Aisha. Aisha neemt nog ouderschapsverlof op tot Januari. 

Ondersteunende leerkrachten lager 
Elisabeth, zij werkt halftijds en zal de eerste, tweede en derde graad 
ondersteunen.  
Erik zal 2 uren op onze school ondersteunen door muziek (zang) en 
frans te geven in de lagere school. 

Levensbeschouwelijke vakken 
Islam, Gurbet start pas in oktober, momenteel weten we nog niet  wie 
dit zal opnemen. 
NCZ, Ellen 
RKG, Hilde 
OG, Arina 

Turnen en zwemmen Lorenzo 
Kleuterturnen Mirabel 

Kinderverzorgster Katrien 

Stibo-begeleiders 

Naima, Sofie en Laila 

Middag- en avondtoezichters en socio voor het lager 
We verwelkomen 2 nieuwe gezichten, Nadine en Delphine.   

In de kijker 
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Klasleerkracht van de kleuters. 

Ik verwelkom deze week Omar (olifantje), Brain (krokodil) en 
Antony (aap) in mijn klas. 

Klasleerkracht van de kleuters. 

Ik verwelkom Nour (olifantje) en Florian (krokodil en broer 
van Hugo) in mijn klas. 

Ik neem dit jaar de volledige eerste graad onder mijn 
vleugels. Ik verwelkom ook Wadiie, Nand, Jolika en Jozef. 

Ik ben een nieuw gezicht op het eiland. Ik neem de tweede 
graad mee op pad. We zullen kennis maken met elkaar en 
met Teodora en Yasin. 

Ik ben ook een nieuw gezicht op het eiland. Ik neem de 
derde graad mee op avontuur. We zullen ook kennis maken 
met elkaar en Dilhan en Chakib. 
 

 

 

 

 

 

 

Klassen in de 
kijker 
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FRUIT  

We blijven fruit voorzien, voor een bijdrage van 0,50cent 
per dag. Dankzij de subsidiëring door het Departement 
Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid kunnen wij 1 
dag per week gratis fruit aanbieden. 

Indien je niet kiest voor schoolfruit voorzie je zelf elke dag 
een stuk fruit voor je kind. Mogen we jullie vragen om jullie 
keuze in bijgevoegde brief te noteren en ons zo snel mogelijk 
te bezorgen. Deze keuze blijft een volledig schooljaar 
geldig en kan dan niet meer veranderd worden. 
 

Socio en middagtoezicht voor de lagere school 

Het middagtoezicht zal dit schooljaar door Delphine en 
Nadine verzorgd worden. 

We voorzien nu ook socio voor de lagere school. 
Er zal elke dag van 15u25 tot 18u en ook op woensdag van 
12u10 tot 18u opvang voorzien worden. 
Delphine neemt jullie kindjes dan graag onder haar vleugels, 
ze heeft alvast zin om haar creativiteit op jullie kindjes los te 
laten. Gelieve in te schrijven voor opvang (zie bijgevoegde 
brief) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktische info 
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woensdag 12 september 
PEDAGOGISCHE STUDIEDAG 

(opvang mogelijk in de stibo t.e.m. 2de leerjaar) 

 

donderdag 13 september 
Individuele ontmoetingsgesprekken tussen leerkracht en 
ouders 
(binnenkort hangen we de inschrijvingslijsten uit in de gang!) 

 

Vrijdag 21 september 

STRAPDAG 
Wij moedigen jullie samen met de kinderen aan om je op een 
duurzame manier te verplaatsen, stappend of trappend, te 
voet of met de fiets. 
Alle kinderen brengen hun picknick mee naar school.  
We picknicken met zijn allen op het heldenplein, dit als teken 
naar de buurt om iedereen te motiveren de auto wat meer 
thuis te laten. 

 

 

 

 

 

Wil je de eilandpost in kleur lezen, surf dan naar:  
http://freinetschoolheteiland.stad.gent 

Volgende 
weken 
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Vele mensen zijn op de hoogte van de gebeurtenis maar er 
zijn ook nieuwe mensen en kinderen ingestapt in september 
vandaar dat we nog even vertellen over de gebeurtenis die 
ons in de zomervakantie allen heeft getroffen. 

Ons eiland overspoelde met vele emoties, we voelden 
verdriet maar ook verbondenheid. 

We hebben afscheid moeten nemen van onze Lennert. 
Hij kwam om het leven in een vreselijk ongeluk in 
Zwitserland.  
 
Zijn plekje in klas Lena en op Het Eiland zal er altijd zijn!  
Het is vreemd dat we hem hier niet meer zullen zien maar 
we zullen hem meenemen in alles wat we doen. 

Met de kinderen zullen we op zoek gaan en praten over 
omgaan met de dood en verdriet. Het is dus mogelijk dat de 
kinderen thuis ook nog vragen zullen stellen. 

Samen met kinderen, ouders en team willen we nadenken 
hoe we nog een warm moment van samenzijn voor Lennert 
kunnen inrichten. 
Vanuit ons team is al een idee ontstaan om een boom op 
school te planten.  

Bij de ingang van de bureau kan je een plekje vinden waar je 
brieven, herinneringen, tekeningen aan Lennert kan leggen. 
Er is papier voorzien dat je kan meenemen naar huis of ter 
plekke iets op kan neerpennen of tekenen. 

Op verschillende plekken op onze school zal je Lennerts 
maanlampje terug vinden...  

Een maanlamp waarin er zo veel 
van Lennert terug gevonden kan 
worden…  
zijn manier van het creëren van 
gezelligheid,  
de bewondering die hij had en de 
manier van belichten van de 
schoonheid van zijn omgeving… 
                                      
 Laten we samen die liefde delen  

   en koesteren. 

Lennert 


