Berendrecht, 20 juni 2017

Beste ouders,
Via deze brief informeren wij u over het verloop van de laatste schooldagen en geven wij u alvast
enkele data door i.v.m. het volgend schooljaar.

Maandag 25 juni 2018

Gewone schooldag

Dinsdag 26 juni 2018

Gewone schooldag voor onze kleuters
- 1ste t/m 2de leerjaar : schooluitstap naar Harry Malter
(infobrief verstuurd via Gimme op 20/06/2018)

- 3de t/m 6de leerjaar : schooluitstap naar Bokrijk
(infobrief verstuurd via Gimme op 20/06/2018)

Woensdag 27 juni 2018

Gewone schooldag

Donderdag 28 juni 2018

19.30u : Uitreiking van de getuigschriften basisonderwijs voor de leerlingen van
het 6de leerjaar
Gewone schooldag

Vrijdag 29 juni 2018

16.00 – 18.00u : 1ste gelegenheid voor de ouders van de lagere school om de
rapporten samen met hun kind(eren) op te halen in de school
KLEUTERS :
Brief met info i.v.m. de laatste schooldag van de kleuters werd verstuurd via Gimme
op 14 juni 2018. (Er is voorschoolse opvang voor de kleuters voorzien maar geen
naschoolse opvang)
LAGERE SCHOOL :
2de gelegenheid voor de ouders en de leerlingen van de lagere school om de
rapporten samen met hun kind(eren) op te halen in de school en dit tussen 09.00u
en 12.00u. (zoals we dit al jaren gewoon zijn).
Indien nodig kan uw kind naar de voorschoolse opvang komen vanaf 07.00u. Er is
geen naschoolse opvang voorzien.
Kinderen die het rapport niet met hun ouders ophalen en die door omstandigheden
thuis geen opvang hebben, worden door de school opgevangen tot 12.00u. Deze
kinderen moeten zeker voor 08.40u aanwezig zijn, zodat we het overzicht
behouden.
Om 12.00u. sluit de school. (de laatste halve dag mogen de scholen de lessen schorsen
om hen in de mogelijkheid te stellen opdrachten verbonden aan het einde van het schooljaar
te realiseren , besluit Vlaamse regering van 17 april 1991)

In het eerste leerjaar kunnen de rapporten opgehaald worden tot 11.00u, de juf van
het eerste leerjaar gaat dan naar de letterkindjes.

Deze lijst is natuurlijk verre van volledig. We houden u op de hoogte.
Woensdag

29/08/2018

Inkijkavond kleuterschool: doorlopend van 17.00u. tot 19.00u.
Brief met info werd verstuurd via Gimme op 14/06/2018
Hervatting van de lessen.
Er is voorbewaking voorzien vanaf 07.00u.
Vanaf 08.15u worden de kinderen opgevangen door de leerkrachten .

Maandag

03/09/2018
Op deze eerste schooldag worden onze ouders vanaf 08.15u
getrakteerd door de schoolraad op koffie of thee en iets lekkers.

Maandag
Dinsdag
Donderdag
Maandag

03/09/2018
04/09/2018
06/09/2018
10/09/2018

Donderdag

13/09/2018

WERKING SCHOOLRAAD

Woensdag
Vrijdag
Vrijdag
Donderdag
Dinsdag

26/09/2018
28/09/2018
05/10/2018
18/10/2018
23/10/2018

Maandag
Woensdag
Woensdag

12/11/2018
21/11/2018
05/12/2018

Maandag
Zaterdag
zondag

04/02/2019
02/03/2019
03/03/2019

Vrijdag

29/03/2019

Zondag

05/05/2019

L1-L2 Infoavond 19.00u
L3-L4 Infoavond 19.30u
L5 Infoavond 19.00u
L6 Infoavond 19.00u
Infoavond kleuterschool:

19.00u enkel letterkinderen (5-jarigen)
19.30u per klas voor iedereen!
Op de infoavonden stelt de schoolraad haar werking voor.
Na de infovergadering van de kleuterschool wordt een eerste algemene
vergadering van de schoolraad georganiseerd (datum ligt nog niet vast maar we
houden u op de hoogte)
Het huishoudelijk reglement van de schoolraad bepaalt dat nieuwe leden heel het
jaar door kunnen toetreden tot deze raad en dit vanaf de eerste algemene
vergadering. Welkom dus !
Lagere school: Scholenveldloop
Facultatieve verlofdag, school gesloten
L1-L2 uitstap Mikerf
Schoolfotograaf
BOEKENBEURS + oudercontact L2 t/m L6
HERFSTVAKANTIE van 29/10/2018 t/m 04/11/2018
L5-L6 Infoavond Leren Leren
Pedagogische Studiedag, school gesloten.
De Sint komt op bezoek
KERSTVAKANTIE van 24/12/2018 t/m 06/01/2019
Facultatieve verlofdag, school gesloten
Wafelenbak
KROKUSVAKANTIE van 04/03/2019 t/m 10/03/2019
Pedagogische Studiedag, school gesloten.
PAASVAKANTIE van 08/04/2019 t/m PAASMAANDAG 22/04/2019
Vormsel

Zaterdag 11/05/2019

SCHOOLFEEST

Zaterdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Maandag
Vrijdag

Eerste Communie
O.H.Hemelvaart, school gesloten
Brugdag, school gesloten
Schoolreis kleuters
Pinkstermaandag, school gesloten
Laatste schooldag

25/05/2019
30/05/2019
31/05/2019
03/06/2019
10/06/2019
28/06/2019

En verder :

KLASINDELING – PERSONEELSBEZETTING 2018-2019
KLEUTERS
Appeltjes
Banaantjes

Juf Inge Williame
Juf Christine Raemaekers
Juf Hanne Gabriëls

voltijds
voltijds

Citroentjes

(tijdens de afwezigheid van juf Hanne wegens
ouderschapsverlof neemt juf Marisha de klas
over)

voltijds

Druifjes
Kinderverzorgster
Lichamelijke opvoeding
ZORG
Ambulant

Juf Hilde Van den Berg
Juf Vivianne Van Ostaeyen
Juf Ellen Vinck
Juf Kristien Suykerbuyk
Juf Marisha

voltijds
aanwezig op maandag en dinsdag
halftijds
halftijds
halftijds (interim tijdens verv.Hanne)

Juf Katrien Van Immerseel
Juf Inge Rombouts
Juf Ilse Agache
Juf Inne Goris / Juf Lisa Willems
Juf Nathalie Hoefkens
Juf Ann Druyts
Juf Sigrid Vercammen
Juf Kristien Suykerbuyk (coördinator)
Juf Marianne Pierloz 1ste en 2de graad
Juf Tine Theeuwes
Juf Herta Swinnen 2de en 3de graad

voltijds
voltijds
voltijds
halftijds / halftijds
voltijds
voltijds
halftijds
halftijds
halftijds
halftijds + extra zorguren
halftijds

Ronald Van Egeren
Daisy Vermeulen
Christel Driessens
Kris Paeschuyzen
Dominica Peersman
Annick Kersten

voltijds
dinsdag, woensdag en donderdag

LAGERE SCHOOL
1ste leerjaar
2de leerjaar
3de leerjaar
4de leerjaar
5de leerjaar
6de leerjaar
Lichamelijke opvoeding
Zorgteam lagere school

ANDERE
Directie
Administratieve medewerker
Poets
ICT-ondersteuning
Preventieadviseur
Voor- & naschoolse opvang

SCHOOLREKENINGEN JUNI
Om u de schoolrekening van juni nog tijdig te
kunnen bezorgen zullen volgende zaken van
de laatste schoolweek van juni (25 - 29/06) op
de schoolrekening van september 2018
verrekend worden:
• middagtoezicht en -drank
• schooluitstappen
Dank voor uw begrip.

dinsdagvoormiddag
woensdagvoormiddag

LICHAMELIJKE OPVOEDING
Ook volgend schooljaar turnen
onze kleuters:
op maandag en donderdag,
de leerlingen van de lagere
school:
op dinsdag en vrijdag.

INZAMELING BATTERIJEN
Door de inzameling van batterijen dit schooljaar
kunnen we weer enkele materialen aankopen voor
de school. Een hartelijke dank aan iedereen die de
batterijtjes binnenbracht. Ook volgend schooljaar
blijven
we
weer
batterijen inzamelen.

Vriendelijke groeten
School en schoolraad
De Brenne

