
Beste ouders

Alweer de laatste nieuwsbrief. Daarom geef ik graag wat info ivm volgend schooljaar.

•	 Op vrijdag 29 juni rijdt Claude zijn laatste rit met de schoolbus. Op 1 juli begint immers zijn welverdiend  
pensioen. We wensen hem veel geluk en nog vele fijne jaren ! Bedankt Claude !!!

•	 Op deze laatste dag van dit schooljaar rijdt ook onze bus zijn laatste rit. Binnen onze scholengemeenschap was 
er al een tijdje sprake om te starten met een gemeenschappelijke bus.  Een schoolbus is voor alle scholen immers 
een grote financiële verliespost en door samen te werken kunnen we dit enigszins beperken. Samen met VBS 
Blijdhove (G. Gezellelaan) gaan wij daarmee van start op 3 september. Alle kinderen krijgen een brief mee met 
wat meer uitleg daaromtrent. 

•	 Juf Virginie en juf Lise nemen afscheid van onze school. Juf Virginie krijgt een voltijdse opdracht in de school 
in Gullegem. Juf Lise neemt waarschijnlijk een job op buiten het onderwijs. We wensen hen veel succes in hun 
nieuwe job. 

•	 Juf Jolien komt voltijds bij ons werken als juf van het derde leerjaar. Juf Jolien werkte al enkele jaren in een  
andere school van onze scholengemeenschap. Juf Katrien wordt ‘vlinderjuf ’ zoals zijzelf het zo mooi verwoordt 
en begeleidt en ondersteunt beide klassen van L3.

•	 Het contract met de catering loopt deze maand ten einde. Vanuit de raamakkoorden van Serviko maken we met 
de hele scholengemeenschap (SG) de overstap naar het bedrijf Esthio. Met alle scholen uit onze SG hanteren we 
dezelfde prijs voor de maaltijden. 

 Voor het kleuter : €1,75 maaltijd +€1 opvang = €2,75
 Voor het lager     : €2,30 maaltijd +€1 opvang = €3,30
 Voor het eten van de boterhammen en soep : soep gratis + €1 opvang
               Opvang  = toezicht in de refter + speelplaats + afwas, opruimen refter, verwarming…  
               Deze opvang zal  fiscaal aftrekbaar zijn. Voor onze school is dit een prijsstijging maar als we de fiscale 
 aftrekbaarheid voor de opvang verrekenen,  blijft de prijs ongeveer gelijk aan vorige jaren.
 In de refter houden er telkens 3 dames en 3 (gratis) leerkrachten toezicht.
•	 Normaal gezien starten de werken aan het peuterhuis na het bouwverlof. We zijn daar blij om, maar dit betekent 

ook dat het huis niet klaar zal zijn op 3 september zoals we aanvankelijk  verwacht hadden. Ook dit schooljaar 
hadden we reeds te kampen met plaatsgebrek. Daarom zaten de kinderen van het eerste leerjaar samen in één 
klas maar met 2 voltijdse juffen. En dit is schitterend gelukt. Daarom  werken we volgend jaar op dezelfde  
manier maar met het derde kleuter. Ook met twee juffen. En we weten nu al dat deze werking zal slagen ! 

•	 Net zoals vorige jaren krijgen alle kleuters, de leerlingen van het eerste leerjaar en alle nieuwe leerlingen een 
huisbezoek van de leerkrachten. De andere leerlingen kunnen de keuze maken of ze al dan niet een huisbezoek 
wensen. 

•	 Sowieso zien we elkaar terug op onze opendeurdag op donderdag 30 augustus van 17u tot 19u. 

   

   Ik wens jullie allen een deugddoende zonnige vakantie !!!

      Monique








