Het schooljaar is alweer voorbij gevlogen. Nog enkel laatste activiteiten en
dan wordt het voor 2 maanden vrij stil op de speelplaats…
We kijken graag even terug en zijn heel blij met alle toffe dingen die we hebben meegemaakt
op school. We willen ook alle vrijwillige ouders expliciet bedanken om onze schoolwerking mee
te ondersteunen: van helpende zwemouders in de kleuterschool tot alle helpers op het
schoolfeest, van de naaiploeg voor Creata tot de adviserende, meedenkende ouders in de
ouder- en schoolraad. B E D A N K T !
Wij wensen iedereen alvast een deugddoende, prettige en zonnige vakantie!

Dit zijn de klastitularissen voor volgend schooljaar:

Kleuterteam
Piepers A: Ellen
Reuzen A: Loes
Piepers B: Kirsten
Reuzen B: Femke & Katleen
Piepers C: Coby & Lieve
Reuzen C: Sofie
Piepers D: Stephanie
Reuzen D: Evelien
Zorg en klasondersteuning: Babs, Kathleen, Tine

Team lagere school








1ste leerjaar:
1A. Carol
1B. Magalie
de
2 leerjaar:
2A. Erwin
2B. Maarten/Dominique
3de leerjaar:
3A. Marleen
3B. Mimi
4de leerjaar:
4A. Jurgen
4B. Petra
de
5 leerjaar:
5A. Christine
5B. Nathalie
de
6 leerjaar:
6A. Ilke
6B. Stef
Zorg en klasondersteuning: Margot, Liesbeth, Tine

1C. Jochem
2C. Hilde
3C. Christophe

Welke klas naar waar?








Kleuters & eerste leerjaar: donderdag 30 augustus: open klas van 16u00 tot 18u00: iedereen
welkom om kennis te maken met de nieuwe leerkracht en het lokaal. Dit helpt kinderen enorm
om op 1 september met minder stress naar school te komen.
2de de klassen van het eerste worden herverdeeld: op donderdag 30/8 om 16u00 hangen de
lijsten uit aan de ramen van de school op de speelplaats.
3de leerjaar: 2A -> 3B , 2B -> 3A , 2C -> 3C
4de leerjaar: 3A -> 4B, 3B -> 4A
5de leerjaar: 4A -> 5A, 4B -> 5B
6de leerjaar: 5A -> 6A, 5B -> 6B

De keuze levensbeschouwing kan aangepast worden op het einde van elk schooljaar. In
september kan die keuze niet meer gewisseld worden.
Mogelijke, erkende keuzes: Anglikaanse, Israëlitische, Katholieke, Orthodoxe, of Protestantse
godsdienst, Islam, niet-confessionele zedenleer of vrijstelling.

Simonne van de refter gaat op pensioen…
met een warm hart hielp ze kinderen en collega’s waar het kon: bordjes en lepeltjes voor een
verjaardagsfeestje, de refter herschikken voor een vergadering, de tafels extra afkuisen na dolle
vrijdag, de voorraad voor de refter in het oog houden, de bestellingen bij de brouwer regelen,
tussen de bedrijven door de wasmachine en droogkast in- en uitladen, …
ze altijd oog voor onze vrijwilligers: een kopje koffie of thee werd snel gezet,
haar keuken en refter stonden vrijdagavond altijd te blinken voor het weekend, …
Bedankt Simonne

Martine, de zorgcoördinator van de lagere school, gaat met pensioen vanaf 1 september 2018.
15 jaar lang volgde Martine alle kinderen van de lagere school op vanaf het eerste tot het
zesde…
 collega’s konden met hun zorgvragen bij haar terecht,
 geen telefoontje was haar teveel,
 geen dossier werd zomaar losgelaten,
 bij het zorgnetwerk van MERKpunt genoot iedereen van haar expertise,
 elke medewerker van het CLB kende haar gedrevenheid,
 met een positieve blik en oplossingsgericht zocht ze mee naar oplossingen voor elk
kind tijdens de vele MDO’s,
 ouders konden altijd raad vragen bij haar
Bedankt Martine voor de fijne samenwerking!

Volgende week maakt het secretariaat de financiële afrekening:

facturen voor de voor-en naschoolse opvang

afrekening busgebruik

afrekening schoolfactuur
Het overzicht en een betalingsverzoek zullen tegen 5 juli verstuurd worden. Mogen wij vragen
om het bedrag tijdig te storten a.u.b.? Alvast bedankt.

Donderdag 30 augustus: open klasmoment van 16u00 tot 18u00 voor alle kleuters én de kinderen van
het eerste leerjaar: iedereen welkom om kennis te maken met de nieuwe leerkracht en het lokaal. Dit
helpt kinderen enorm om op 1 september met minder stress naar school te komen.

De poorten blijven jammer genoeg geregeld open staan. Vooral kleuters beseffen nog niet waarom ze
niet buiten mogen lopen…
Daarom enkele acties voor volgend schooljaar:

de ouderraad houdt een gerichte actie om de poorten beter gesloten te houden

de school investeert en bestelde 3 speciale poortsluiters die kleuterproof zijn

in de kleuterklassen, tijdens de algemene ouderavond, zullen de leerkrachten toelichten
hoe kinderen afgehaald moeten worden in de klassen zodat ze een beter overzicht
houden op wie al wel of niet afgehaald werd.
Wij hopen dat deze acties onze kleuters vanaf 2018 – 2019 nog beter kunnen beschermen.
Meer info volgt begin september.

De kleedkamers en de nieuwe toiletten aan de turnzaal/nieuwe speelplaats zijn bijna helemaal klaar.
Vanaf september zullen ze volledig in gebruik zijn.
De turnzaal van de lagere school wordt vernieuwd en verbeterd dankzij subsidies van de Vlaamse
Overheid:

een nieuwe sportvloer

akoestische panelen om het geluid te dempen*

een nieuwe installatie voor de klimtouwen en touwladders

een geluidsinstallatie voor dans, relaxatie en beweging*
De grootste werken zullen volledig afgerond zijn tegen eind augustus, de akoestische panelen en de
geluidsinstallatie zullen later volgen.

De ouderraad zal volgend schooljaar een ludieke actie houden om iedere bestuurder aan te moedigen
om de verkeersregels correct toe te passen.
Met de politie werd afgesproken dat er na die actie , strenger zal opgetreden worden in de buurt van de
Edegemse scholen en dat ze boetes zullen uitschrijven voor iedereen die anderen in gevaar brengt door
de verkeersregels niet toe te passen.

De speelplaats, vooraan links van de grote poorten, wordt omgevormd tot een avontuurlijke speelplek.
De planning ziet er voorlopig zo uit:
 2de helft september: start van de werken
 november – december: aanplantingen van het groen ( plantseizoen )
 na krokus- of paasvakantie: openstellen voor de kinderen: als de planten voldoende tijd gehad
hebben om te wortelen…

