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Beste ouders,
Na een prachtige zomer vliegen we er weer in. Dit jaar is ons thema trouwens “Ik geef je vleugels!” We verwelkomen
niet alleen de nieuwe zorgjuf Els en meester Robby, maar ook ruim 20 nieuwe kindjes.
Bedankt voor jullie vertrouwen!
Directeur
Luc

FAMILIENIEUWS
GEBOORTES:
*Jules, eerste kleinzoon voor juf Mieke
(4de lj)
*Alexander, tweede kleinzoon voor juf
Annette (3de lj)
*Djulian, broertje voor Lily (2de kl)
*Ilyan, kleinzoon voor mevrouw Linda
(refter lager)
PROFICIAT!
HUWELIJK:
*Juf Riet Wesemael en Arne Vanhove
PROFICIAT!
OVERLIJDEN:
*Valeer De Pau (87 j.), grootvader van
Victor (6de lj)
ONZE OPRECHTE DEELNEMING

INDELING KLASSEN
Directeur: Dhr. Luc Musschoot
1ste kleuter en peuterklas: Juf Nathalie Dobbelaere
2de kleuter: Juf Els Soulliaert (4/5) en juf Jenny Valcke (1/5 – op dinsdag)
3de kleuter: Juf Cindy Reybrouck
Kleuterturnen en zorg kleuter: Juf Jenny Valcke
Kinderverzorgsters: Juf Vanessa Kenis en Juf Kristel Stevens
1ste leerjaar: Juf Viviane Tamsyn en juf Riet Wesemael (op vrijdag)
2de leerjaar: Juf Annelies Steyaert
3de leerjaar: Juf Marleen Vandevelde en juf Annette Van Haverbeke
4de leerjaar: Juf Mieke Dhoore en juf Riet Wesemael (op donderdag)
5de leerjaar: Juf Evy Supply
6de leerjaar: Meester Robby Louwagie
Zorg lager: Juf Els Panesi
Administratie: Mevr. Michele Hutsebaut, Mevr. Cathy De jaeger en Mevr. Siska Van
Lierop
Niet confessionele zedenleer: juf Hilde de Backer en juf Jessy Morel
Rooms – katholieke godsdienst: juf Kathleen Demeulenaere (1-5-6) en juf Sofie Van
Peteghem (2-3-4)
Lichamelijke Opvoeding: Meester Dany Verheire

VEILIGHEID AAN DE SCHOOLPOORT
Ook dit schooljaar gaat de poort aan de Stationsstraat open om 8u25.
Elke morgen zal er terug een gemachtigd opzichter aan het zebrapad staan
om de kinderen veilig over te steken. Als de school uit is om 16u of 15u35 (vrijdag), zal
er ook een leerkracht het oversteken helpen begeleiden.
Mogen wij ook vragen om steeds reglementair te parkeren in de omgeving van de school.
Dit zowel in de Stationsstraat als op het Lindenplein.
Wanneer kinderen worden afgezet juist voor de witte schoolpoort, kan dit
voor gevaarlijke verkeerssituaties zorgen. Dank voor uw begrip.

LESUREN

INFO-AVONDEN LAGER ONDERWIJS

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
van 8.40u. tot 11.50u.
van 13.15u. tot 16.00u. - op vrijdag tot 15.35u.

In de week van 2 tot 5 oktober 2018 vinden de info avonden plaats in de klassen van de afdeling lager.
Hieronder vindt u een overzicht.

Op woensdag:
8.40u. tot 11.50u. - namiddag: vrij

Dinsdag 2 okt om 19u: 1ste, 2de, 3de, 4de en
5de leerjaar

** Om 8.25u is er reeds een persoon van toezicht op elke
speelplaats.

Donderdag 4 okt om 19u: 6de leerjaar

** Wij zijn verplicht om laattijdig aankomen op school (na
8.40u) te registreren in onze aanwezigheidsregisters.
** Voor 9u moeten wij de maaltijden doorgeven aan onze
traiteur. Zo niet, kunnen wij u geen warme maaltijd meer
garanderen.

JAARTHEMA 2018 - 2019
WIST JE DAT…
→ Er op de kleuterspeelplaats een rode lijn geschilderd is?
Het is de bedoeling dat de ouders hierachter blijven
wanneer ze hun zoon of dochter komen ophalen.
→ Er vanaf dit schooljaar een lerarenplatform bestaat per
scholengemeenschap? Daarin zitten twee leerkrachten
lager onderwijs en één leerkracht kleuteronderwijs. Bij ons
is dit juf Marianne. Zij kan dus ingezet worden waar nodig
binnen de scholengroep.
→ De viering voor de Eerste Communie vanaf dit
schooljaar in handen is van de parochie. De school neemt
de organiserende taak dus niet meer op zich. Er zal begin
december een ouderavond georganiseerd worden en later
verschillende instapvieringen op zondagvoormiddag.
Verder info volgt (https://www.groeneweiden.be/info/eerstecommunie)

→ De digitale schoolkranten zullen voortaan niet meer via
e-mail verstuurd worden, daar ze ook telkens op de
schoolwebsite worden geplaatst.
(https://www.gemeenteschool-damme.be/schoolkrantje/)

GRAPPIGE UITSPRAAK
Uit een kleuterklas:

“Overmaandag is het mijn
verjaardag, juf!”

SCHOLENVELDLOOP SIJSELE woensdag 03/10/2018
OPROEP VOOR SPORTIEVE MAMA’S- PAPA’S – BROERS - OPA’S - …
Naar aanleiding van de Vlaamse Veldloopweek organiseert MOEV (vroeger SVS), samen met de gemeente, een
veldloop voor alle leerlingen van de lagere school op woensdag 3 oktober 2018. (Sportpark ’t Veld – Sijsele)
Supporters zijn steeds welkom! We starten vanaf ± 9u30. De ouders/leerkrachten staan rond het tijdstip van
10u15 à 10u30 klaar voor de estafetteloop. Elke school probeert met een team van vier personen deel te nemen.
Samen lopen die 800 m. Na elke 200 m wordt gewisseld. Vorig schooljaar konden we deelnemen met twee teams!

Zin om deel te nemen? Contacteer juf Annette van het 3de lj.

OUDERWERKGROEP

WELKOM ZORGJUF ELS EN MEESTER ROBBY

Kennismakings vergadering
U bent welkom op
dinsdag 18 september ’18
om 19u30 in Rostune
(ingang via de witte
schoolpoort) voor een
hapje en een drankje!

DOPJESACTIE

VRIJE SCHOOLDAGEN EN VAKANTIES

Ook dit schooljaar zamelen we terug plastic dopjes in!
Deze mogen nog steeds naar de klas van juf Evy (5de lj)
gebracht worden.

Facultatieve vrije dagen: 01/10, 06/02 en 15/05

Goede dopjes zijn diegene van frisdranken,
waterflessen, melk en fruitsap die uit PE
(polyethyleen) bestaan. Sinds kort worden ook de
volgende dopjes aanvaard:
- van afwasproducten en detergenten
- van zepen en shampoos
- van deodorant en spuitbussen
- van deksels van choco, honing, koffie en sauzen
- van medicatie

Wapenstilstand: 11/11

Vuile dopjes en dopjes met een doorsnede groter dan
25 cm worden geweigerd!

Twijfel? Neem een kijkje op www.dopjesactie.be
BEDANKT VOOR DE MEDEWERKING

Herfstvakantie: 27/10 – 04/11

Pedagogische studiedag: 13/11
(andere datum nog niet gekend)

Kerstvakantie: 22/12 – 06/01
Krokusvakantie: 02/03 – 10/03
Paasvakantie: 06/04 – 22/04 (Paasmaandag 22/04)
Dag van de arbeid: 01/05
Hemelvaart: 30/05 – 31/05
Pinkstermaandag: 10/06

WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEERLINGEN

Kylian, Lars, Sebastien, Floor, Axelle, Floor, Georges, Mathis, Thomas en Marie

Vic, Teagan, Elisabeth, Sien, Adriaan, Loren-Liv, Noor en Alicya (niet op de foto)
(Alle namen staan in willekeurige volgorde)

