Beste ouders,
De toetsen zijn bijna gedaan, de oudercontacten vangen aan.
Hopelijk tekende je in op lijst aan de klasdeur.
Het einde van het schooljaar is nabij, het friegelfeest wacht op ons!
Dank je wel voor het invullen van de takenlijst aan de inkom.
Fijn dat we op jullie hulp kunnen rekenen.
Nog even herinneren dat wie wil veranderen in de keuze godsdienst/zedenleer, dit nu moet
aangeven. Na 30 juni kan dit niet meer.
Van sommige kinderen die van K3 naar het eerste leerjaar overgaan, ontbreekt het ingevulde
keuzeformulier nog. Gelieve dit aan de klasjuf af te geven.
De kinderen kregen een in te vullen eetmaalformulier schooljaar 19-20 mee.
Gelieve dit ten laatste maandag 24 juni aan de klasjuf af te geven.

Ondertussen hebben we zicht op de teamsamenstelling voor volgend schooljaar.
Leefgroep1
A. Juf Sofie
B. Juf Kathleen en juf Imen nemen opnieuw elk halftijds de klas.
Leefgroep2
Greet en Chantal werken beide vier vijfden.
Hun klassen worden voor één vijfde overgenomen door juf Anna.
A. Juf Chantal 4/5+juf Anna 1/5
B. Juf Greet 4/5+juf Anna 1/5
Leefgroep3
A. Juf Majella
B. Juf Ruth
Leefgroep 4
Juf Ine en Juf Veerle wisselen van functie.
Ine neemt de klas op. Veerle wordt zorgjuf.
A. Juf Ine
B. Juf Leen en juf Dolores nemen opnieuw elk halftijds de klas.
Leefgroep 5
A. Juf Vicky
B. Juf Famke
Zorgleerkrachten lager
Anita blijft in de zorg. Niet meer als zorgcoördinator, wel als zorgjuf.
Juf Anita
Juf Veerle
Zorgleerkrachten kleuter
Juf Anna
Juf Marjan

Zorgcoördinator
Els Dossche.
Els heeft reeds ervaring als zorgcoördinator op verschillende scholen en vervoegt vanaf september
ons team.
Bijzondere leerkrachten (zedenleer, godsdiensten, turnen)
Jaarlijks is het puzzelen om de uurroosters bijzondere leerkrachten voor het volledig stedelijk
onderwijs in elkaar te steken. Vandaar dat wij hier nog geen informatie over hebben.
Toezichters
We kunnen terug rekenen op ons zelfde team van toezichters.
Ook al zal onze Marek wellicht in september in een gips verschijnen want in de vakantie ondergaat
hij een medische ingreep.
Keuken
Op Nancy, Kelly en Brigitte kunnen we volgend jaar weer rekenen.
Directie en secretariaat
Sophie Vanhove en Veerle Chanterie

De laatste weken zal er nog veel tijd zijn voor ontspanning.
Er zijn nog leuke uitstappen gepland.
Alvast een dikke merci voor de kinderen van de socio.
Vorige woensdag hielpen zij de buurt rond de school en het park opruimen.
Dit zorgde voor veel complimenten van buurtbewoners.

We zijn trots op jullie!
Het team

