Gemeentelijke Basisschool De Meikever – Meistraat 148 – 2480 Dessel

MAANDINFO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zo
M
D
W
D
V
Za
Zo
M
D
W
D
V
Za
Zo
M
D
W
D
V
Za
Zo
M
D
W
D
V
Za
Zo
M

Eerste schooldag

Welkom allemaal!

Bezoek Chiro lagere school

Infoavond 2e lj. (19.00u.)
Infoavond 1e lj. (19.00u.)

2 en 4

Infoavond 3e lj. en 6e lj. (19.00u.)

BIB
Infoavond 1KI (juf Ilse)

2 en 4

Infoavond 4e lj. (19.00u.)
KINDEROPVANG GESLOTEN (vormingsdag)

Schoolfotograaf
2 en 4

Scholenveldloop lagere school Infoavond 3KL (juf Leen)

Vergadering oudercomité (19.30u.)

ALGEMEEN
Want onzen OTTO
die komt altijd van pas
na de grote vakantie
zitten we in een ander klas !!!

Beste ouders
Met een popelend hartje trekken onze kinderen opnieuw naar
school.
Het schoolpersoneel staat weerom volledig klaar.
Wij hopen, in positieve samenwerking met alle ouders, ideale
opvoedingsomstandigheden te creëren.
Wat opvoeders samen doen, gebeurt gewoon beter, ... toch?
Met dank voor uw vertrouwen
Namens het schoolpersoneel
Namens de directeur, Anne-Marie Luyten

in onze school “De Meikever”
Wij verwelkomen twee nieuwe collega’s:
Juf Kim Van de Velde gaat samen met meester Davy het 1e lj. op
zich nemen. Juf Kim en meester Davy geven samen les in één klas.
Deze werking zal tijdens de infoavond toegelicht worden.
Kinderverzorgster Linda Mertens zal ons op maandag en donderdag komen ondersteunen in de kleuterklassen.

Bij de start van een nieuw schooljaar hoort de nodige informatie.
Deze info wordt zo vlug mogelijk bezorgd:
* afwezigheidsbriefjes (4 per schooljaar)
* de voorgedrukte gezinsfiche; gelieve deze zorgvuldig na te
lezen, eventueel te verbeteren en aan te vullen. Ondertekend terug
aan de school te bezorgen a.u.b.
* de maandinfo met o.a. de zwemdata, verlofdagen, ... wordt aan de
gezinsoudsten bezorgd. Is ook te raadplegen via de website.
* Brief deelname oudercomité / helpende handen
* Brief i.v.m. “Toelating schoolverlaten tijdens de middagpauze”
* Brief i.v.m. “Toestemming beeldmateriaal”
Ouders die van volgende documenten een papieren versie
willen, kunnen dit verkrijgen op het bureel: (ook via website)
* een attest voor medicijnengebruik
* de schooljaarkalender
* het aangepast schoolreglement en de infobrochure (moet nog
aangepast worden: (Zie website a.u.b.! Geel gemarkeerd zijn vernieuwingen)

Aan alle kinderen die starten in onze school “De Meikever”!

16 september
Bibliotheekbezoek

Infomomenten
LAGERE SCHOOL
2e leerjaar (2M - 2L): 9 september
1e leerjaar (1K-D): 10 september
3e leerjaar (3A - 3H): 11 september
6e leerjaar (6H - 6L): 11 september
4e leerjaar (4A - 4E): 18 september
5e leerjaar (5A-L): nog nader te bepalen

KLEUTERSCHOOL
3-jarige kleuters (1KI): 17 september
5-jarige kleuters (3KL): 1 oktober
5-jarige kleuters (3KE): 2 oktober
4-jarige kleuters (2KM): 12 oktober - 19 oktober

Meer info volgt nog!

Overzicht klassen en personeel
1KS: juf Sonja Verkoeyen (12 kls.)
1KI: juf Ilse Vansweevelt (23 kls.)

Rooms Katholieke godsdienst:
juf Katrien Sieuw / juf Gwen Van
Tongerloo

2KM: juf Marleen Goormans (21 kls.)
3KE: juf Els Smeyers (20 kls.)
3KL: juf Leen Cools (20 kls.)

Zedenleer: juf Indra Dekker
Gymleraressen: juf Kim Cooymans / juf
Gitte De Quint

Kikkerklas = zorgklas: juf Christine
1K-D: meester Davy Keersmaekers en
juf Kim Van de Velde (27 lln.)
2M: juf Martine Vlemincx (16 lln.)

Kinderverzorgsters: Emelie Vosters /
Linda Mertens
Zorgcoördinator: juf Lieve Vermeire
Zorgjuffen: juf Christine Smolders / juf
Laura Frederickx

2L: juf Lore Gijs (16 lln.)
3A: juf An Nijs (17 lln.)
3H: juf Hanne Segers (17 lln.)
4A: juf Ann Verheyen (18 lln.)
4E: juf Emma Bax (17 lln.)

ICT-coördinator: Luc Hooyberghs
Administratie: Katrien Faes
Directeur: Anne-Marie Luyten

5A-L: juf Ann Peeters en juf Laura
Frederickx (33 lln.)
6H: meester Herwig Mertens (20 lln.)
6L: juf Lore Van Gulik (19 lln.)
Lerarenplatform: juf Nathalie Adriaensen
Aanvangsbegleiding: (= jonge en nieuwe leerkrachten begeleiden): juf Lieve
Vermeire)
Poetsdienst:

Heidi Verschueren en Lizy Heyns + poetsbedrijf ISS

Klusjesdienst:

Rudy Metten (wijkwerking)

Middagmoeders: Gemeente- en wijkwerkingspersoneel

20 september

Kinderopvang GESLOTEN
Deze dag is er GEEN voor- en naschoolse opvang!
23 september
komt de SCHOOLFOTOGRAAF langs.

Scholenveldloop - Brasel (sportpark)
lagere school (voor- en namiddag)
Een organisatie van het gemeentebestuur
voor alle Desselse scholen. GRATIS!
Supporters welkom !!!

Tijdsinfo volgt later.

Oudercomité “Contact”
Onze eerste vergadering is al achter de rug! Wij vinden het fijn dat
jullie je weer ten volle willen inzetten voor onze kinderen. Allen een
fijne start! De volgende vergadering gaat door op 30 september om
19.30u . (Het oudercomité is al volop bezig met de voorbereiding van
de spaghettiavond.)
Noteer deze data
alvast in jullie agenda!
Spaghettifestijn: 4 oktober 2019
Grootouderfeest:
woensdag 16 oktober 2019
Overlijdens
Mevrouw Hilda Sterckx
schoonmoeder van juf Christine
Smolders

Onze innige deelneming

