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Beste ouders,  
 
Het einde van het schooljaar is in zicht, een schooljaar dat we niet vlug 
zullen vergeten. HET CORONASCHOOLJAAR 
 
 
Door de vele maatregelen zijn er ook heel wat activiteiten niet kunnen 
doorgaan en afsluiten moeten we het schooljaar anders dan gewoonlijk.  
 
 
Maar wij kijken ondertussen hoopvol uit naar een nieuw schooljaar. 
 
Een nieuwe schooljaar brengt zoals  elk schooljaar veranderingen met 
zich mee. 
 
Brigitte neemt dit schooljaar afscheid van het Tandwiel en zal voor het 
eerst in haar directieloopbaan 1 school leiden. 
 
Kelly volgt Brigitte hierin als zorgcoördinator. 
 
In de lagere school komt er een nieuwe 3de leefgroep. 
 
Een nieuwe collega lager zal ons team komen versterken.  
sollicitatiegesprekken hiervoor starten op vrijdag 26 juni. 
 
Lena heeft voor zichzelf beslist om naar de 2de graad over te stappen. Zij 
gaat volgend schooljaar dus een nieuwe uitdaging aan. 
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De nieuwe collega zal dus starten in de 1ste  graad en zal 
samen met Alissa “leefgroep 2” onder de vleugels nemen. 
Lena, Elisabeth , Brigitte en Dorine (aanvangsbegeleider) zullen de 
werking van de eerste graad mee ondersteunen op inhoudelijk en 
organisatorisch vlak. 
Alissa verwacht ook een 2de kindje zal dus tot aan de kerstvakantie de 
klas blijven doen. Na de paasvakantie zal Alissa dan terug hervatten. 
Proficiat Alissa! 
 
 
Lena en Charlotte zullen dus samen leefgroep 3 runnen. 
Sophie neemt zoals het voorbije jaar(en) de 3de  graad op zich. 
 
Elisabeth blijft de klassen mee ondersteunen. 
 
Voor de kleuters zijn er voorlopig geen wijzigingen.  
Too, Frie, Aisha en Evi blijven op post. 
 
Bij het stibo en opvang lager zijn er geen wijzigingen. 
 
Janne, Inge, Nathalie, Hasna, Naima  en Leila blijven op post .     
 
Begeleidster Sofie verwacht een tweeling en zal dus nog een tijdje niet 
op het Eiland aanwezig zijn. Dikke proficiat Sofie 
Fatima en Delphine blijven ook paraat in het lager eiland. 
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De integratiemomenten tussen lager- kleuter en lager- lager hebben we 
jammer genoeg niet kunnen organiseren omdat we nog steeds moeten 
werken met de klasbubbels. Maar via de ATELIERS en het FORUM 
kennen de kleuters wel het gebouw en de kinderen. 
 
 
Wat kan je nog verwachten voor we op 30 juni de schoolpoort sluiten. 
 

• Nieuwe klaslijsten voor het volgende schooljaar. Op vrijdag 26 juni 
worden de lijsten meegegeven. 
Maandag 29 juni: 
 

• Voor de kleuters van K3 een flyer met info voor overgang naar het 
1ste leerjaar. 

• Vakantiedagen volgend schooljaar en pedagogische studiedagen 
(degene die reeds vast liggen 2 woensdagen moeten nog een 
plaats op de kalender krijgen). 

• Papieren i.v.m. met aanvraag voor domiciliëringsmandaat voor de 
schoolrekeningen 

• Eetmaal en info voor volgend schooljaar. 
 
 
Datum klas infomomenten en ontmoetingsgesprekken september: 
( onder voorbehoud richtlijnen van het Ministerie) 
 
1ste graad: woensdag 27 augustus van 17u tot 18u. 
 
Kleuters : donderdag 3 september klasinfo van 17u tot 18 u.  
 
 2de graad en 3de graad : donderdag 3 september individuele 
ontmoetingsgesprekken leerkracht- ouder op afspraak. 
 

  



           

Juni 2020                                          
 

 
 
 
OPGELET 
 
Stibo: 
Op dinsdag 30 juni is er op het kleutereiland geen avondopvang 
voorzien. 
 
 
Brugfiguur: 
 
We nemen afscheid van Naomi onze vervangende brugfiguur en Katrien 
zal vanaf eind augustus terug starten in het Eiland. 
Bedankt Naomi om onze school zo goed te ondersteunen tijdens de 
Coronaperiode.  

     
 
 
VOOR IEDEREEN EEN DEUGDDOENDE VAKANTIE EN EEN GOEDE 
GEZONDHEID. 

 
 

 


