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Westmalle, 2 september 2016

Beste ouders,
Gisteren zijn we het nieuwe schooljaar gestart met 95 kleuters en 149 lagere schoolkinderen.
Ons jaarthema “Er zit muziek in” was duidelijk zichtbaar. Ieder zingt zijn eigen lied maar
samen klinkt het zoveel mooier!
Om kennis te maken met de leerkrachten en de klas organiseren we twee gezamenlijke
oudercontacten : voor de kleuterschool op woensdag 7 september om 19u, voor de lagere
school op donderdag 8 september om 19.30u.
In de kleuterschool
2,5 – 3 jarigen
3 jarigen
3-4 jarigen A
3-4 jarigen B
5 jarigen A
5 jarigen B

starten we met 6 klassen:
(2,3 – 3 KA) – juf Mariëlle Peeters
(3KA)
– juf Mia Geys
(3-4 KA)
– juf Marij Claessen
(3-4KB)
- juf Gordana Brekalo
(5 KA)
– juf Sofie Sas
(5 KB)
– juf Kristine Storms en juf Shaula Smitz

We wensen juf An Lenaerts het beste met haar zwangerschap en zijn blij dat juf Shaula haar
opnieuw kan vervangen. Juf Tine Van Eyndhoven werkt overkoepelend als zorgcoördinator en
juf Ingrid Meyvis is de vertrouwde kinderverzorgster.
In de lagere school zijn er 8 klassen:
1ste leerjaar
juf Brigitte Van Hooydonck
de
2 leerjaar
juf Ria Volckaerts
de
3 leerjaar
juf Ilse Mertens
de
4 leerjaar A
juf Annemie Heremans en juf Kris Vermeylen
de
4 leerjaar B
juf Lore Vissers
5de leerjaar A
juf Christel Schryvers
de
5 leerjaar B
juf Dorien Koninkx
de
6 leerjaar
juf Hilde Van den Broeck
Meester Koen Meeusen geeft 12u bewegingsopvoeding, juf Birgit Andersson neemt naast juf
Tine nog 10u zorg op. Voor de zwemlessen zijn we nog op zoek voor vervanging van meester
Yannick.
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De ouderraad verzorgde u gisteren extra met een tasje koffie : zij zorgden in de vakantie
ook voor de verfraaiing van de kleuterspeelplaats. Van harte dank daarvoor!
Beste ouders, samen kunnen we veel, samen werken we immers aan hetzelfde doel: kinderen
gelukkig zien opgroeien.
Dank voor het vertrouwen in onze school, dank voor de goede samenwerking!
Vriendelijke groeten,
De leerkrachten,
De directie, mevr. Ingrid Lauryssens
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