Vakantieprikkel 2015
VBA Anzegem, De Verrekijker

Herinner je gisteren
Droom van morgen
Maar leef vandaag!
Mooie momenten die moet je koesteren
en van top tot teen bekijken
om ze vervolgens te bewaren
bij je meest waardevolle bezit … je herinneringen

Het waardevol bezit aan herinneringen bewaren we in ons schooldoosje van
schooljaar 2014-2015 Bedankt voor elke inzet, voor wat je voor onze school
betekende.
Prettige vakantie, VBA-directie, juf Hilde

Bewaar dit krantje … het bevat
belangrijke data en info voor volgend
schooljaar.

Onze schoolkalender voor 2015-2016
- 27 augustus: Snuffel- en onthaaldag voor
startende peuters.
o ‘Centrumschool’ : 14.30 – 15.30
o ‘De Verrekijker’: 15.30 – 16.30
- 1 september: Eerste schooldag en 1ste peuterinstapdag

De kalender voor volgend schooljaar kan
je vinden als gekleurde bijlage in het
midden van deze prikkel.
V1: Centrumschool V2: De Verrekijker

Juf Catherine
Van ons allen een dikke zoen,
want juf Cathérine gaat met pensioen.
Juf Cathérine zorgde de laatste jaren
voor de ontwikkeling van het
bewegingstalent bij de kleuters en was
de ondersteunende kracht in de derde
kleuterklas.

Nancy Labis
Een sterke schouder stroomt uit onze ouderraad. Jouw stuwende
kracht in de ouderraad werd als krachtige ondersteuning gevoeld
in onze schoolwerking. Bedankt Nancy. We zullen je missen.

Stromen uit onze school:
Leerkrachten komen en gaan op een school. Leerkrachten komen
terug uit zwangerschapsverlof of ziekteverlof of stromen door naar
een andere school. Bedankt juf Hanne Delfosse (1ste kleuter
centrum), juf Nancy Naessens (1ste kleuter centrum), juf Bénédicte
Demeulenaere (kleuterturnen Grijsloke), meester Maarten
(ondersteuner zesde leerjaar en Grijsloke), meester Simon
Naessens (turnleerkracht centrum), meester Cies Vanmechelen
(centrum) voor jullie inzet op onze school.

Blik op volgend schooljaar:
Voor onze kleuterschool
kunnen wij nog steeds 3
kleuterklassen
organiseren. Voor
schrijfdans en zorg komt
er ondersteuning van juf
Goedele Terrijn. Juf
Hanna Garrez zal het kleuterturnen organiseren
Peuter 1ste kleuter: juf Sarah
2de kleuter: juf Kimberley
3de kleuter: juf Katrien
Voor de lagere school zijn wij in de mogelijkheid om 4 klassen te
organiseren.
1 ste leerjaar: juf Marleen
2de leerjaar: juf Charlotte Verstraete
3de – 4de leerjaar: juf Helena
5de – 6de leerjaar: meester Filip
De zorg in de 2de en 3de graad wordt ingepland in de klas van het
tweede leerjaar.
Juf Maithé Degroote verzorgt terug de bewegingsopvoeding.

Aanpassing schoolreglement
Maaltijdprijzen
Met de Anzegemse scholen gaan we naar eenzelfde prijs voor de
maaltijden.
Kleuter: 2,40
Lager schoolkind: 3.40
Maximumfactuur:
De overheid past de maximumfactuur aan. De maximumfactuur is
het maximumbedrag dat wij aan ouders mogen vragen voor
schooluitstapjes:
- Kleuter: 45 euro

- Lager: 85 euro
Het aangepaste schoolreglement zal je op onze website vinden.

Werken in onze school.
Schilderwerken. Begin juli starten de schilderwerken in de school. In deze
werken wordt ook aandacht besteed aan de akoestiek. We hopen dat de
werken afgerond zijn tegen 1 september in die ruimtes die door de kinderen
regelmatig gebruikt worden. (klassen, opvang, refter)
Werken in de tuin
De leden van de ouderraad slaan de handen in elkaar om de tuin aan te
pakken.
- Het terrein een stukje vervlakken
- Speelhuisjes plaatsen
- De grote lijnen uitzetten om onze tuin in de toekomst verder te laten
groeien …
Bedankt voor jullie inzet!

Nieuwe methode godsdienst … Tuin van heden nu
Onze methode godsdienst is aan
vernieuwing toe. Vanaf volgend
schooljaar kiezen we voor de
vernieuwde versie van onze huidige
methode. Deze methode wordt op
een krachtige manier ook digitaal
ondersteund.

