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Afbraak en bouw van de school
Het schooljaar 2019-2020 wordt voor onze school geen jaar zoals de andere schooljaren.
De kleuterschool en de klassen van het eerste leerjaar worden immers afgebroken en aansluitend start men
aan de nieuwe school. Zoals eerder gemeld blijft enkel de turnzaal behouden en verdwijnen alle
prefabgebouwen aan het Kerkepad.

Deze tekening geeft al een idee van de nieuwe school.
De nieuwe school, zowel de kleuterschool als de lagere school, wordt daar gebouwd. De huidige turnzaal wordt
gerenoveerd en geïntegreerd in de nieuwe school. De verbouwingen aan de turnzaal zijn beperkt en op enkele
weken na zal de turnzaal steeds gebruikt kunnen worden voor onze turnlessen. De turnlessen van de kleuters
organiseren we nog steeds in de bovenverdieping van de Krakkebol.

Planning
1 april start de afbraak. Aanvankelijk was voorzien dat men meteen nadien zou starten met de bouw. Bij de
archeologische opgravingen zijn echter enkele ‘paalsporen’ en een potscherf gevonden.
Daarom zal na de afbraak van de oude school bijkomend onderzoek worden
verricht. Hierdoor verlaat de aanvang van de bouw met ongeveer 6 weken. De
ingebruikname van de nieuwe school blijft gepland voor september 2021.

Tijdelijke klassen
De kleuterklassen en het eerste leerjaar moeten dus tijdelijk gehuisvest worden in andere lokalen.
Volgens de huidige planning verhuizen we tijdens de kerstvakantie 2019-2020 zodat onze kleuters en
eersteklassers na de kerstvakantie naar hun “nieuwe” klasje kunnen gaan. Tussen de kerstvakantie en de

afbraak zitten weliswaar 3 maanden, maar deze grote verhuis kunnen we niet realiseren in een weekend of in
de krokusvakantie. Vandaar de keuze om te verhuizen in de kerstvakantie. Hopelijk biedt dit ook nog kansen
om de start van de afbraakwerken enkele weken te vervroegen.
1K en 2K
Onze 2.5-, 3- en 4-jarigen krijgen een klasje in het KLJ-lokaal (het bakstenengebouw op de jeugdterreinen naast
de school). Op het gelijkvloers worden twee klassen gemaakt : voor 1KA en 1KB. Op de verdieping voorzien we
de twee klassen voor 2KA en 2KB. Deze keuze biedt meer comfort dan tijdelijke containerklassen, bovendien
nemen we zo geen ruimte in van de buitenspeelruimte van de jeugdverenigingen. Voor binnenactiviteiten
mogen de KLJ-ers tijdens deze periode gebruik maken van de turnzaal.
We plaatsen een container met kleutersanitair naast het lokaal. Een stuk van het terrein wordt afgebakend en
wordt de speelplaats. Bij regenweer kunnen deze kleuters gebruik maken van de turnzaal om te spelen. In het
KLJ-lokaal wordt een stukje ingericht als eetzaal. Hier zullen onze kleuters eten onder toezicht van
middagmoeder Carine en middagmoeder Ingrid.
3K en 1ste leerjaar
In de huidige eetzaal van de lagere school komen twee grote lokalen. Het ene lokaal is voor 3K, het andere voor
het eerste leerjaar. Zowel de vijfjarigen (met juf Linsey en juf Kathleen) als het eerste leerjaar (met juf Nina en
juf Ellen) werken met permanent co-teachen. (twee juffen voor 1 klas)
Vanaf begin januari krijgen we dus de hoofdschool met de volledige lagere school, plus de oudste kleuters. We
zullen onze speelplaatsen opsplitsen : één voor het 4de, 5de en 6de en de andere speelplaats voor 3K en het
1ste, 2de en 3de.
In de hoofdschool beschikken we dan niet meer over een eetzaal en daarom zullen de kinderen tijdens de
middag in hun eigen klas eten onder toezicht van de leerkracht. Aansluitend spelen de kinderen onder toezicht
van de middagmoeders.
De overige klassen blijven in hun huidige lokaal.
2de leerjaar
Omdat we een lichte daling in het aantal leerlingen hebben, kunnen we niet langer iedere klas ontdubbelen.
Het tweede leerjaar wordt duidelijk de kleinste groep. Voor dit leerjaar kan ik geen twee voltijdse leerkrachten
voorzien. Juf Charlotte wordt voltijdse juf in het tweede en juf Elly halftijdse juf. Hun hoofdlokaal wordt de
huidige klas van 2B. Het personeelslokaal wordt omgevormd tot een miniklas. Deze verandering gaat in vanaf
september en staat los van de afbraak- en bouwwerken. De huidige klas van 2A wordt het nieuwe
personeelslokaal.
Huiswerkklas
Aangezien de eetzaal van de lagere school wordt omgevormd tot klassen, beschikken we niet meer over een
lokaal voor de huiswerkklas. Volgende schooljaren zullen we geen huiswerkklas meer organiseren.

Meer info
De afgelopen weken kreeg ik van enkele ouders al vragen over de situatie van de school tijdens de bouw.
Daarom vind ik het raadzaam om jullie nu al te informeren hierover.
Bij de infoavond in september of tijdens een extra infoavond zal ik verdere info geven over de verhuis en de
tijdelijke huisvesting van onze kinderen. Indien je nu reeds dringende vragen heb, contacteer me dan gerust.

Familienieuws
Olivia Piedfort (1kb) kreeg een zusje Amélie. Proficiat!

Tussenkomst Solidariteitsraad
De Solidariteitsraad van Lille en het WOC hebben de uitstap naar de filmvoorstelling van MOOOV gesponsord
met respectievelijk 5 euro en 2 euro. Hartelijke dank hiervoor. De bijdrage van de ouders voor deze uitstap is
daarom beperkt tot 1.90 euro.

Een bedankje voor de leerkracht.
Tot voor 2 jaar konden ouders vrijblijvend 2 euro geven en met de verzamelde centen kocht ik dan een
dankboeketje voor alle leerkrachten. Deze regeling was ontstaan omdat veel ouders en kinderen hun juf of
meester willen bedanken voor het voorbije jaar. Om te vermijden dat het een opbod zou worden om het
mooiste cadeau te geven, spraken we daarom in 2003 af om persoonlijke cadeaus te verbieden en een
gezamenlijk boeketje te voorzien.
Ik merkte dat ondanks de herhaaldelijke vraag om het niet te doen, nog regelmatig persoonlijke cadeautjes
worden gegeven. Daarom is ik het gezamenlijke boeketje weggevallen.
Ik wil hierbij wel een duidelijke oproep doen : We willen niet ondankbaar zijn, maar als leerkracht verwachten
we echt niet dat we een cadeautje krijgen voor ons werk met de kinderen. Als je kind zijn dankbaarheid wil
tonen, maakt het beter een mooie tekening of een klein knutselwerkje.

Het 4de leerjaar ging op bezoek naar het Middelheim.
Meer leuke foto’s vind je op de site.

De kleuters van 1k brachten een bezoek aan de ijsjesboerderij in Zoersel.Wat was daar veel te zien
en veel te beleven.Het was een superleuke voormiddag !!!!!

De mama van Ilena kwam aan de kinderen van het eerste leerjaar een lesje yoga
geven. Ze hebben ervan genoten!

De kleuters van 2ka en 2kb
zijn op uitstap geweest naar
de boerderij.
Wat was het leuk om voor
alle diertjes te zorgen.
Kortom het was een super
leuke dag!

Op donderdag 23 mei gingen we op verrassingsreis met het 6de leerjaar. We maakten
er een super toffe dag van. Dankjewel aan het oudercomité om deze dag te sponsoren.

In het thema piraten genoten
onze kleuters van het goede
weer en gingen ze op uitstap
naar het netepark. De
piratenboot was een enorm
succes.

Kalender van 14 juni tot 28 juni 2019
Maandag 17 juni
Dinsdag 18 juni
Woensdag 19 juni
Donderdag 20 juni
Vrijdag 21 juni
Maandag 24 juni

Dinsdag 25 juni

Woensdag 26 juni
Donderdag 27 juni
Vrijdag 28 juni

6
1 en 6
KS
KS +
LS
LS
LS
1 en 2
4A-4B
6A-6B
LS
5
KS
LS
3-4
KS en
LS

Fietsexamen om 13.00
zwemmen
sportdag
Laatste fruitbedeling
Laatste dag huiswerkklas
Talentenjacht georganiseerd door de leerlingenraad
Schoolreis naar Dippiedoe
Kunsttentoonstelling , ook de ouders van het vierde leerjaar mogen een
kijkje komen nemen.
Afscheidsreceptie en diploma-uitreiking om 19.00 in de turnzaal
Sportdag
Zwemmen
Schoolreis naar de Kloek
Afscheidsviering in de kerk
Schoolreis naar Bokrijk
Laatste schooldag : einde van het schooljaar om 11.30

Thema’s in de kleuterschool
Week 25 (17 – 21 juni)
Week 26 (24 – 28 juni)

1KA, 1KB
Vakantie
Vakantie

2KA en 2KB
Spetter, spat, alles nat!
Vi, va, vakantie!

2ka en 2kb feesten voor de jarigen op donderdag 20 juni.
1ka en 1kb feesten voor de jarigen op vrijdag 28 juni.

3KA en 3KB
Sport
Sport

