
SCHOOLSPROKKELS  
          Juni 2022 

DOORLICHTING  

In deze laatste sprokkels wil ik graag iedereen bedanken die samen met de kinderen OP WEG is gegaan om ze vooral te 

laten ontwikkelen en groeien in hun talenten, denk aan: de leerkrachten, en het middagtoezicht. En ook jullie ouders 

bedank ik graag omdat jullie vertrouwen stelden in onze school. Ik wens alle leerlingen een deugddoende, ontspannen-

de en zorgeloze vakantie toe! En aan onze schoolverlaters van het zesde leerjaar wens ik speciaal een heel spannend 

uitzien naar een nieuw avontuur vol plezier en succes in hun nieuw school. 

We zien jullie graag terug op maandag 29 augustus voor de infoavond!  

Op 30 juni 2022 gaat Hilde Van Nevel op pensioen.  

Ze is haar carrière gestart bij ons op school in het jaar 1992. Ze heeft dus 30 jaar dag 

in dag uit hier op de school gewerkt. We zijn ze echt dankbaar voor alles wat ze voor 

onze school betekende. We gaan ze missen.  

Dank je wel Hilde voor je inzet de afgelopen jaren!  

In de week van 16 mei werd onze school doorgelicht door de Vlaamse onderwijsinspectie. Met enige trotsheid kunnen 

we mededelen dat we met onze school een gunstig advies verkregen. Zij gingen in gesprek met alle geledingen van de 

school: ouders, leerlingen, leerkrachten en directie.  

Onze school blinkt uit wat betreft de onderwijsleerpraktijk in de klas, zowel in de kleuterschool als de lagere school. De 

voornaamste verbeterpunten waren een doelgerichte evaluatie voor muzische vorming voor de lagere afdeling. Daar-

naast moet er meer een handelingsgerichte zorgwerking voor kinderen met een specifieke zorgvraag zijn in de beide 

afdelingen. Het volledige schoolteam gaat aan de slag met de ontwikkelkansen die er zijn.   

Wij danken u alvast voor uw vertrouwen in en uw engagement voor onze school. Wie graag meer uitleg wil over het 

verslag  van de doorlichting van de onderwijsinspectie, kan terecht bij de directeur. Het verslag kunnen jullie binnenkort 

zelf online raadplegen via de website van Onderwijs Vlaanderen.  

PENSIOEN 



INFOAVOND  / SPEELMOMENT  

De infoavonden voor de ouders voor komend schooljaar vinden plaats op MAANDAG 29 augustus. De infoavonden be-
ginnen met een algemeen deel buiten op de kleuterspeelplaats. Nadien leggen de klasleerkrachten hun werking uiteen 
in hun klas. 

—-> Speelmoment/ kennismaking: De peuters (2020) die starten in september mogen op maandag 29 augustus om 
16.00 uur even komen kennis maken met de klas en de juf. De ouders (mama of papa) komen mee om te begeleiden.   

—-> Infoavonden: 

Maandag 29 augustus - 18.00 uur         maandag 29 augustus - 19.30 uur 

Winokio-klas (juf Sabine)           Jules-klas (juf Marianne) 

L1 (juf Kelly)            Klara-klas (juf Eline)  

L2 (juf Joyce)           Rikki-klas (juf Isabelle)  

L3 (juf Anissa)           L4 (juf Ingrid) 

L6 (juf Celine)            L5 (juf Susan) 

SCHOOLORGANISATIE  

Er zijn enkele wijzingen in het leerkrachtenteam. Juf Annemie geeft het deel zorgcoördinatie over aan een nieuwe juf 

Lara De Doncker. Daardoor zal juf Annemie terug meer in de klas kunnen ondersteunen. Juf Lara komt fulltime bij ons 

op school de zorg opnemen voor hoofdzakelijk de lagere school.  

Meester Hans neemt de fakkel over van juf Hilde (secretariaat). Hij blijft wel op ICT –gebied de school ondersteunen.  

 

KLEUTERSCHOOL  

Juf Nathalie (Huppelklas) keert terug naar Knesselare. We wensen haar alle succes toe! We bedanken haar graag voor 

haar inzet op onze school.  

Juf Isabelle Claeys neemt de klas over van juf Nathalie (Huppelklas).  Die klas heet vanaf nu de Rikkiklas.  

We verwelkomen graag een nieuwe gezicht op onze school. Juf Fientje De Muyter, zij is de mama van Aster uit de Jules-

klas. Zij neemt halftijds de Julesklas voor haar rekening en vervangt daarnaast juf Eline (Klaraklas) 1 dag per week.  

 

De peuters uit de Huppelklas geboortejaar  2019 schuiven door naar juf Marianne (Julesklas).   

De kleuters uit de Huppelklas geboortejaar 2018 schuiven door naar juf Sabine (Winokioklas).  

De peuters uit de Julesklas geboortejaar 2019 schuiven door naar juf Isabelle (Rikkiklas).   

De kleuters uit de Julesklas geboortejaar 2018 schuiven door naar juf Eline (Klaraklas).  

De kleuters uit de Winokioklas geboortejaar 2017 schuiven door naar juf Eline.  

De kleuters uit de Klaraklas geboortejaar 2017 schuiven door naar juf Sabine.  

 

LAGERE SCHOOL  

Juf Susan vervangt juf Nathalie (L5) tijdens haar zwangerschapsverlof tot aan de krokusvakantie. Juf Nathalie komt 

halftijds terug na de krokusvakantie. Juf Susan blijf halftijds L5 ondersteunen.  



De zomervakantie is  soms wel een periode waarin kinderen door het gebrek aan oefening inboeten aan leesvaardig-

heid. We willen heel graag een warme oproep doen om te blijven lezen in de vakantie.  

Mogen we vragen om de boeken van de schoolbib zeker voor de vakantie terug mee te brengen naar de school.  

Je kan zeker in de plaatselijke bibliotheek boeken vinden op maat van jouw kind. Je kan ook op de website van de 

uitgeverij Vanin enkele boekjes vinden  via BiB-BoX digitaal bibbox.be/zomervakantie . 

LEZEN  

AUGUSTUS  

29 augustus    Infoavond  

SEPTEMBER  

1 september   start schooljaar  

OKTOBER 

4 oktober    pedagogische studiedag (vrijaf)  

9 oktober    ontbijt ouderraad    

10 oktober    vrijaf  

12—14 oktober   Zeeklas L5-L6 

MIDDAGMAAL  

Wij werken vanaf september met een nieuwe traiteur Hanssens. Het contract verliep eind juni. Wij zullen één keer in 

de maand een vegetarische maaltijd aanbieden. De warme maaltijden worden wel duurder. Voor een kleutermaaltijd 

wordt het 3,30 euro en 4 euro voor een leerling uit de lagere school.  

De menu komt terug op de website te staan met de vermelding van de allergenen.  

PLANNING 

FAMILIENIEUWS  

De voorbije maand deelden we vreugde en verdriet…  

de grootvader van Guust (Julesklas) en Gaston (Huppelklas) is gestorven  

We wensen de hele familie veel sterkte toe.  

https://vanin.us18.list-manage.com/track/click?u=a44e908143bd99e154087a00b&id=9365676757&e=4039d57908


OUDERRAAD 

De ouderraad is op zoek naar extra helpende handen. Wie interesse heeft om te helpen voorbereiden aan activiteiten 

mag steeds een mailtje sturen naar ouderraad.paulus@op-weg.be.  

VERLOREN VOORWERPEN  

Een warme oproep om zeker nog eens op de laatste dagen te komen kijken bij de verloren voorwerpen. Alle spullen 

die overblijven op donderdag 30 juni brengen we naar een container voor spullenhulp.  

VAKANTIE  

Ein-de-lijk is het vakantie 

voel het zonlicht op je snoet 

en het zand tussen je tenen 

niksen mag en niets dat moet.  


