Datum: 18 juni 2014
Aan: Alle ouders
Betreft: Schooljaar 2014-2015

Beste ouders,

Vandaag hebben onze kinderen al even kunnen vertoeven in hun nieuwe klas voor het volgende
schooljaar. We zien dit als een unieke gelegenheid om hen kennis te laten maken met hun
toekomstige juf of meester en zo kunnen ze de nieuwe klasomgeving al eens verkennen. Aan de
nieuwsgierigheid van onze kinderen is alvast wat tegemoet gekomen.
Uiteraard begrijpen we dat ook u, als ouder, benieuwd bent naar de nieuwigheden die een nieuw
schooljaar met zich meebrengt. Daarom informeren we u via de klaslijsten die nu uithangen in onze
school (zie ook www.st-lucia.be) en zet ik enkele zaken voor u op een rij:

•

Kleuterschool:

September 2014:
K2

juf Christel

3-jarige kleuters

K3

juf Lieve

jongste 3-jarige kleuters + instappers 1 sept en 3 nov

K4

juf Helga

4-jarige kleuters

K5

juf Natasja/juf Ines

4-jarige kleuters (juffen week om week)

K6

juf Daniëlle

5-jarige kleuters

K7

Juf Ann/juf Lutgart

5-jarige kleuters (juf Lutgart op vrijdag)

Gym K2, K3, K4, K5 + zorg

juf Annemie

Gym K6, K7

juf Lieve N.

Vanaf januari 2015:
Zal K1 voltijds ingericht worden voor de instappers van de rest van het schooljaar. Op deze manier
zorgen we ervoor dat de klasgroep niet TE groot wordt. Juf Annemie zal de allerkleinsten onder haar
vleugels nemen.
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•
L1

Lagere school:

Juf Veerle

Helft van de groep in de voormiddagen (enkel vrijdag niet)

Juf Liesbet

Helft van de groep in de voormiddagen (enkel vrijdag niet)

Namiddagen en op vrijdag volledige groep bij juf Veerle.
L2

Meester Koen

L3

Juf Greet

(op donderdag wordt ze vervangen door ? )

L4

Juf Nadine

(op vrijdag wordt ze vervangen door ? )

L5

Juf Vera

(elke voormiddag, behalve vrijdag)

Juf Liesbet

(elke namiddag en vrijdag volledige dag)

L6

Juf Fabienne (op woensdag zitten de leerlingen samen met L5)

Gym

Juf Lieve N.

Zorgcoördinator en zorgleerkracht Juf Lutgart

Met deze invulling van de klassen streven we ernaar om de onderwijskwaliteit op onze school
absoluut hoog te houden. Daarnaast zorgen we op deze manier voor een degelijke ondersteuning
waar nodig. Zo zijn we ervan overtuigd dat we elke kleuter en leerling kunnen geven wat hij/zij
nodig heeft.
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben over de organisatie voor het komende
schooljaar. Weet dat er bij uitzondering nog aanpassingen kunnen gebeuren.
Indien dit bij u toch nog vragen oproept, dan kan u zich steeds tot mij wenden.

Met vriendelijke groet,
Het schoolteam
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