SCHOOLJAAR 2015-2016

DINSDAG

PAGINA 1/2

1 SEPTEMBER 2015

Nieuwsbrief ‘t Willerke
www.heiliggraf.be - jekanhet@telenet.be
Beste ouder,
Zo, het schooljaar is (eindelijk) van start gegaan.
Leerkrachten, onthaalouders en oudercomité zijn reeds druk in de weer geweest om er een
mooie start van te maken. De Bond van Waltwilder zorgde deze morgen voor een lekker
hapje en een drankje. Hartelijk dank!
Wij hopen dat uw zoon/dochter elke dag weer blijgezind de schoolpoort zal binnenstappen.

Nieuwe uurrooster

Omwille van de lessen bewegingsopvoeding zal de school dit jaar op
dinsdag eindigen om 15.35 u. Op maandag eindigt de lesdag om 15.10 u.
2015 - 2016

Voormiddag

Namiddag

Maandag

8.40 u. – 11.50 u.

12.50 u. – 15.10 u.

Opvang Ukke-Puk

Dinsdag

8.40 u. – 11.50 u.

12.50 u. – 15.35 u.

Woensdag

8.40 u. – 11.50 u.

Donderdag

8.40 u. – 11.50 u.

12.50 u. – 15.10 u.

Vrijdag

8.40 u. – 11.50 u.

12.50 u. – 15.10 u.

De Ukke-puk biedt dit jaar
weer gratis
huiswerkbegeleiding aan.
De begeleiders van de UkkePuk zijn zoals vorig jaar
Marleen Vissers, Wendy
Judong en Inge Magdeleyns

Nieuws: Lager Onderwijs

Meester Johan Thys neemt een jaar loopbaanonderbreking.
Hij wordt vervangen door juf Fien Coomans (juffrouw_fien@hotmail.com GSM 0472/606077)
Leerkracht bewegingsopvoeding Bart Vanoirbeek wordt opgevolgd door juf Heidi Timmermans
(heidi.timmermans@gmail.com GSM 0472/381203)
Juf Els Vandenreyt (2de leerjaar) zal op maandag niet aanwezig zijn in de school.
Nieuws: Kleuteronderwijs
Meester Raymond Duelen neemt in de maanden september, oktober en november halftijds
loopbaanonderbreking. De duo-partner is juf Inge Croux (ingecroux@telenet.be GSM 0474/433200) . Juf
Inge zal de eerste week starten en vanaf woensdag 9 september neemt meester Raymond de klas dan
weer over.
(Week 1 = juf Inge —Week 2 = meester Raymond)
Kleuteronderwijzeres Ulrike Hayen (ulrikehayen@hotmail.com GSM 0486/424375) ondersteunt de

kleuterklassen. Op woensdag neemt zij de klas van juf Veerle Willems over.

Kippenproject
De ouders van het eerste leerjaar hebben vorig
schooljaar een kippenhok geschonken.
Dankzij deze schenking hebben we dit jaar
nieuwe bewoners op onze kleuterspeelplaats.
Het zal voor de kleuters een uitdaging worden
om goed te zorgen voor deze kippen.

Hygiëne
De handdoeken verdwijnen uit
onze school. We drogen onze
handen vanaf heden met papieren
handdoekjes.
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INFO-avonden
Donderdag 3 september 2015 19.30 u.
Kleuterklassen
Donderdag 3 september 2015 om 20 u.
5de leerjaar en 6de leerjaar
Maandag 7 september 2015 om 20 u.
1ste en 2de leerjaar
Dinsdag 8 september 2015 om 20 u.
3de leerjaar en 4de leerjaar

ZORGCOÖRDINATOR
Indien u zich zorgen maakt omtrent het welbevinden
van uw kind, kan u steeds contact opnemen met :
Ilse Panis via 0498 46 42 06

Verjaardagen

Uw zoon/ dochter
“mag maar moet
niet “ trakteren
bij verjaardag.
Liefst géén snoep
of gebak meegeven.
Een (kijk)boek of spel voor
de klas- bibliotheek kan
ook veel vreugde
verschaffen.

Telefoneren naar school
Gelieve niet rechtstreeks naar school te telefoneren.
U belt gewoon naar het secretariaat via 089/41.37.38
Ons secretariaat brengt dan de leerkracht op de hoogte
of beantwoordt rechtstreeks uw vraag.

Communicatie

Vanaf dit schooljaar ontvangt u regelmatig berichten via mail.
Gelieve daarom via onderstaand strookje het emailadres van u en uw partner aan
de leerkracht te bezorgen.
Hartelijk dank bij voorbaat.

STROOKJE VOOR DE KLASLEERKRACHT
———————————————————————————————————————————————————–

NAAM KIND ………………………………………………………………………………………KLAS ………………………
email moeder…………………………………………………………………………………………………………………………
email vader ……………………………………………………………………………………………………………………………
GSM moeder………………………………………………..GSM vader…………………………………………………………

