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NIEUWE LEERLINGEN 
Voor 1 september schreven we 5 nieuwe leerlingen in op school.  Welkom aan Emiel (peuterklas), 
Aiden (K1), Victoria (K1), Clara (L5) en Emma (L6) en ook aan hun ouders! 
 
ORGANISATIE DIT SCHOOLJAAR 
Kleuter: 
Door het stijgend kleuteraantal kunnen we de kleuterklassen extra opsplitsen. 
PK1 De klas van het peuter en eerste kleuter zijn bijna heel de week in 2 groepen opgesplitst.   
  We maakten 2 gemengde groepen, in elke groep zitten er dus peuters en eerste kleuters. 
  Maandag: juf Virginie met in de namiddag de hulp van kinderverzorgster Tina. 
  Dinsdag en woensdag: juf Kristel met de hulp van kinderverzorgster Sofie. 
  Donderdag en vrijdag: juf Kristel en juf Siska Caron (op vrijdagnamiddag ook nog hulp van 
 kinderverzorgster Sofie). 
K2K3 De kleuters van K2 en K3 zitten samen op maandag.  De rest van de week worden ze                             
 opgesplitst.  Juf Virginie neemt de groep van K2 (vanaf de krokusvakantie juf Lise Duflou).             
 Juf Wendy is verantwoordelijk voor de groep van K3  
Lager: 
Juf Ingrid start niet op 1 september.  Juf Ingrid neemt 4 maanden zorgverlof op.  Juf Ingrid wordt 
vervangen door juf Alison. 
 
In het lager werken we voor wero, voor muzische en voor godsdienst in graadsklassen.  Voor 
wiskunde, voor taal en voor spelling splitsen we de klassen zo veel mogelijk op.   
Het eerste en tweede leerjaar wordt in het totaal 19 keer 25 minuten opgesplitst.  Het tweede 
leerjaar zit 6 x 25 minuten bij juf Alison en 13 x 25 minuten bij juf Justine.  Dan zit het eerste 
leerjaar bij juf Griet.  Als het eerste en tweede leerjaar samenzitten, dan zitten ze bij juf Griet. 
 
Het derde en vierde leerjaar wordt in het totaal 21 x 25 minuten opgesplitst.  Het derde leerjaar zit 
dan bij juf Alison, het vierde leerjaar bij juf Kirsten.  Wanneer de leerlingen van het derde en vierde 
leerjaar samenzitten, krijgen ze les van Kirsten.  Op maandagnamiddag en op vrijdagnamiddag 
neemt juf Kirsten verlof.  Dan zitten de leerlingen van de tweede graad bij juf Justine. 
 
De derde graad wordt opgesplitst voor 20 x 25 minuten.  Juf Justine geeft in die 20 x 25 minuten 
onder andere Frans aan het vijfde en Frans aan het zesde leerjaar.  De overige uurtjes worden 
gebruikt om op te splitsen voor enkele onderdelen van wiskunde en spelling.  Wanneer het vijfde 
en het zesde leerjaar samenzitten, krijgen ze les van juf Skrallan.  Op donderdag neemt juf Skrallan 
verlof.  Dan staat juf Justine voor de klas van de derde graad. 
Juf Ellen Lermyte staat ook dit schooljaar in voor de lessen lichamelijke opvoeding bij ons op school. 
     

WELKOM 

Hallo allemaal!  De vakantie zit er al weer op!  Tijd om er samen 
opnieuw in te vliegen!   
Tijdens de vakantie werd er op school weer heel wat geklust en 
gepoetst.  Alles is weer tip top in orde om er samen weer een leuk 
en leerrijk schooljaar van te maken! 
Donderdagochtend is iedereen vanaf 8.15 u. van harte welkom.  
Koffie en thee zullen klaarstaan. 
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PEDAGOGISCH NIEUWS - PRIORITEITEN 
Een eerste prioriteit is het welbevinden van het schoolteam.  We zoeken samen uit hoe we samen 
kunnen werken aan het welbevinden van alle personeelsleden bij ons op school. 
Vorig schooljaar werd in het lager de taalmethode vernieuwd.  Dit schooljaar werken we dit verder 
uit.  Vorig schooljaar testten we in het derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar Snappet uit.  Snappet 
is een digitale wiskundemethode die steeds op het niveau van het kind werkt.  Een digitale 
wiskundemethode biedt heel wat voordelen voor de kinderen en voor de leerkracht.  Snappet 
voorziet dit schooljaar wat vernieuwingen die we verder zullen verkennen en inzetten in de klas. 
Met het team van het lager zetten we extra in op parate kennis. 
In het kleuter zetten we dit schooljaar extra in op fijne motoriek en de pengreep en starten we met 
buitenbakken.   
In de loop van het schooljaar krijgen jullie meer info in verband met deze schoolprioriteiten.  
 
KOSTELOOS ONDERWIJS 
Net zoals vorige jaren krijgt elk kind uit het lager een pakket schoolgerief gratis : balpennen, een 
schrijfpotlood, kleurpotloden, stiften, mappen, een gom, een schaar en lijm.  Extra voor de hogere 
klassen: een aristodriehoek, passer, een fluostift en een rekenmachine.  Dit materiaal blijft op 
school.  Enkel voor kaftpapier, schooletuis en een ringmap dient u zelf te zorgen. 
 
FRUIT 
Vanaf dit schooljaar vragen we om dagelijks een stukje fruit mee te brengen naar school.  Voor de 
andere speeltijd kan jullie zoon/dochter gerust nog een koekje meebrengen.   
 
T-SHIRT 
Alle leerlingen van het eerste leerjaar en de nieuwe leerlingen in het lager krijgen in de loop van 
deze week een gratis turn-T-shirt.  Leerlingen uit de hogere klassen, van wie het T-shirt te klein 
geworden is, kunnen een nieuw exemplaar aankopen (9 euro via de maandrekening).  Je kind komt 
hiervoor best even in het bureau langs bij Patricia op dinsdag- of donderdagvoormiddag. 
 
MEERDAAGSE SCHOOLREIS DERDE GRAAD 
De kinderen van het vijfde en zesde leerjaar gaan jaarlijks op meerdaagse schoolreis.  Het ene jaar 
gaan ze op stadsklassen naar Gent.  Het andere jaar gaan ze op driedaagse fietsklassen.  Dit 
schooljaar staan de fietsklassen op het programma.  De richtprijs voor deze driedaagse fietsklassen 
bedraagt 130 euro.  Er zal maandelijks een bedrag aangerekend worden via de maandrekening.  De 
eindafrekening gebeurt via de maandrekening van mei.   
 
ENKELE DATA OM TE NOTEREN 
Week van 24/10 – 28/10  Vrijblijvende evaluatiegesprekken (uitnodiging volgt later) 
Zaterdag 19/11 + zondag 20/11 Winterbarbecue 
Woensdag 21/12   Evaluatiegesprekken 
Zondag 19/3    Lente-ontbijt (take away) 
Week van 27/3 – 31/3  Vrijblijvende evaluatiegesprekken (uitnodiging volgt later) 
Zondag 23/4    Vormselviering 
Zaterdag 29/4 + zondag 30/4  Schoolfeestweekend: musical. 
Zondag 28/5     Eerste Communie 
Woensdag 28/6   Evaluatiegesprekken + afscheidsreceptie leerlingen 6de leerjaar 
Vrije dagen 
Ma 21/11/2022 
Ma 24/4/2023 
Pedagogische werkdagen 
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Woe 19/10/2022 
Woe 16/11/2022 
Woe 1/2/2023 
 
KALENDER 
Donderdag 1/9   Namiddag – kriebelteam komt langs op school 
Vrijdag 2/9    13.30 u. – startviering met boekentas- en fluojaswijding 
     Boekenkaftdag – zie link 
Woensdag 7/9    KSA brengt bezoek aan school – reclame startdag 
Vrijdag 16/9    Strapdag 
     19.00 u. – Info-avond (meer uitleg volgt later nog) 
Maandag 26/9    20.00 u. – Ouderraad 
Woensdag 28/9   Breng je sportclub naar school 
 
 
 
 

https://www.poperinge.be/activiteiten/detail/3802/boekenkaftdag-in-poperinge

