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Welkom
En dan is het zover… Na 8 weken genieten van een welverdiende zomervakantie, heten we al onze
vrienden en vriendinnen van de Priester Poppeschool weer van harte welkom in de school. We zien ook
weer heel wat nieuwe gezichtjes de schoolpoort binnenstappen.
Na al die jaren dat mevrouw directeur Lut D’Hondt aan het roer van dit schip heeft gestaan, mag ik het van
haar overnemen. Dit is een hele eer! Ik heb er gigantisch veel zin in om er samen met jullie in te vliegen.
Samen maken we er een fantastisch schooljaar van!
Hartelijke groeten,
Directeur Veerle

Ons schoolteam
Klas
1ka
1kb
K2
K3

Naam klas

Zorgleerkracht
Kinderverzorgster
Klas
1a
1b
2
3
4
5
6

Omschrijving

Leerkracht
Juf Sabrina en Juf Kim
Juf Greet, juf Marianne op maandag
Juf Marjon
Juf Chris en juf Sabine
Juf Marianne
Juf Christel
Leerkracht
Meester Jolan
Juf Christel
Meester Michaël
Juf Stephanie en juf Shana
Juf Christel en juf Marijke op di- en donamiddag
Juf Valerie
Juf Hilde

LO

Turnen
Zorgleerkracht LS
Zorgcoördinator + ICT- coördinator
Administratie
Schoonmaak
Nazorg eetzaal
Middagtoezicht KS
Middagtoezicht KS
Klusjes
Directie

Meester Jonas
Juf Eva
Meester Pascal
Eric Martens
Mevr. Karine
Mevr. Rabia (di en vrij)
Mevr. Katrin
Mevr. Patricia
Meneer Danny Smet
Directeur Veerle

Nog even op een rijtje: de schooluren
Voormiddag
Speeltijd

van 8:30 tot 11:40 ( poorten open om 8:15 )
van 10:10 tot 10:25 en van 11:40 tot 13:05

Namiddag
Speeltijd

van 13:05 tot 15:25 ( poorten open om 12:50 )
van 14:20 tot 14:35 ( en van 15:25 tot 15:40 voor wie daarna naar de Woonboot gaat )

Jaarthema 2019 – 2020: ‘SUPERcontent met mijn eigen talent’
Hebben jullie onze superhelden ook gezien?
Tijdens de eerste schooldag liepen er superhelden op onze speelplaats, elk met hun eigen talent.
Doorheen het schooljaar zullen we nog beter kennismaken met hen. Wij zijn alvast benieuwd welke talenten
we bij onszelf kunnen ontdekken.
Volgende superhelden zullen ons begeleiden in de zoektocht naar onze eigen talenten:
• Rikkie Reken
• Zina Zelf
• Sammie Samen
• Guido Groen
• Steven Sport
• Mao Muziek
• Betty Beeld
• Willy woord

Klasvergaderingen
Op donderdag 5 september (KS) en dinsdag 10 september (LS) zijn de klasvergaderingen gepland. We
ontvangen u vooraf in de eetzaal om 19:30 en brengen u daar vooreerst op de hoogte van de accenten en
wijzigingen op schoolniveau. Nadien lichten de klasleerkrachten de werking in hun eigen klas toe. We sluiten
de avond af met een gezellige babbel in de eetzaal (voor wie wenst), waar er drankjes te verkrijgen zijn tegen
democratische prijzen. Einde voorzien om 22u. Warm aanbevolen!

Schoolzwemmen
Na overleg is er voor dit schooljaar een andere zwemregeling getroffen:
• Zwemmen wordt georganiseerd in blokken van 5 weken, afwisselend voor groep A en B.
• Samenstelling :
o Groep A: klassen L2 en L4
o Groep B: klassen L1 en L3
• 4 keer per jaar sluit K3 aan voor een lesje initiatiezwemmen.
• Zwemmen 3e graad wordt ( ten voordele van een betere beschikbaarheid en ondersteuning van de
begeleidende lkrn. voor jongere lln. en met oog op een sterkere evolutie beperkt tot 6
‘onderhoudszwembeurten’ per jaar. Deze zwembeurten worden ingeroosterd per 6 weken tussen
de verschillende zwemblokken van 5 weken door.
• Aanvullend (ter vervanging) is er voor de 3e graad een half uur extra turnen per 14 dagen.
De maandelijkse inroostering wordt in de maandkalender opgenomen en op de website geplaatst. Ook op
Gimme kunnen jullie de data raadplegen.

Middagtoezichten en betaalkaarten
De betaalkaarten voor middagtoezichten worden afgeschaft. Voortaan zullen alle betalingen via de
schoolrekening gebeuren.
Er zal een duidelijk onderscheid gemaakt worden op de schoolrekeningen tussen bedragen die onder de
maximumfactuur vallen en andere bijdragen. Hopelijk verloopt deze omschakeling zonder al te veel
problemen.
Binnen de scholengemeenschap KSTS is er een afspraak gemaakt dat vanaf dit schooljaar de bijdrage van de
ouders voor het middagtoezicht zal opgetrokken worden naar 1 euro.

Gimme
We zullen dit schooljaar zoveel mogelijk gebruik maken van Gimme voor onze oudercommunicatie.
Is het mogelijk om jullie aan te melden op Gimme bij de klas waarin jullie kind(eren) zal zitten dit schooljaar?

Saldo maximumfactuur 2019 – 2020
Momenteel controleert de secretaris de bedragen van de maximumfactuur van schooljaar 2018-2019. Is er
sprake van een restbedrag, dan wordt dit per kind teruggestort (of cash terugbetaald, indien we niet over uw
rekeningnummer zouden beschikken) in de loop van de maand september. Ook het eventuele resterende
saldo op de betaalkaarten zal teruggestort worden.

Vooruitblik oktober
Een eerste leuk feest in het rijtje van de feestelijkheden op school is het ‘grootouderfeest’.
Voor de (groot)ouders van K1A en K2: dinsdag 22 oktober 2019.
Voor de (groot)ouders van K1B en K3: donderdag 24 oktober 2019.

Maandkalender
De maandkalender is steeds te raadplegen op de schoolwebsite en Gimme.
Indien u graag een afgedrukt exemplaar wenst, mag u dit zeker vragen aan directeur Veerle.

Eetfestijn
Op 21 en 22 september verwelkomen we jullie graag op ons jaarlijks eetfestijn. Deze opbrengst gaat volledig
naar de afbetaling van de schoolgebouwen. Alvast bedankt voor jullie aanwezigheid.
Inschrijven kan via onderstaand inschrijvingsformulier. De volledige flyer vindt u terug op de schoolwebsite!
Kom je ook graag een handje helpen? Geef dan zeker een seintje aan directeur Veerle. Alle helpende handen
zijn welkom☺.
Graag tot een volgende nieuwsbrief,
Directeur Veerle

