
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Maandag:  8u40-11u50 13u15-15u30 
Dinsdag:  8u40-11u50 13u15-15u30 
Woensdag:  8u40-12u15 
Donderdag:  8u40-11u50 13u15-15u30 
Vrijdag:  8u40-11u50 13u15-15u30  

Het is leuk voor kinderen om samen met hun 

klasgenoten de dag op een fijne manier te kunnen 

starten. Kom zeker op tijd. 
 

Voor- en naschoolse opvang 
’s morgens: 7u00 tot 8u15 
’s avonds: 15u30 tot 18u30! 

Nieuwsbrief 1 september 2016 

 

Belangrijke data 

Infoavond 

Donderdag 8 september om 19u00 

Scholenveldloop 

Woensdagmiddag 14 september 

Pedagogische studiedag (geen school) 

Woensdag 28 september 

Zwemmen (om de 14 dagen) 

Lager: start vanaf 22 september 

Kleuter: start vanaf 13 oktober 

Gratis aangeboden door de school! 

NIEUW – NIEUW – NIEUW- NIEUW 
juf Charline: peuter en 1ste kleuter = > Jules & Marie 
juf Ann: 1ste en 2de kleuter => Nellie & César 
juf Kathleen: 2de en 3de kleuter => Pluk & Aagje  
  
Het combineren van kinderen van 2 geboortejaren 
zien we als een pedagogisch voordeel. 
Sommige kleuters zullen in de loop van het schooljaar 
van groep veranderen. We doen dit enkel als dit een 
goede zaak is voor het kind.  
De groepen worden in principe ingedeeld op basis van 
leeftijd; soms wijken we hier in het belang van het 
kind vanaf. Uiteraard bespreken we dit dan graag met 
de ouders.  

Wat ouders zeker moeten weten  
Wij wensen onze leerlingen een leuk en leerrijk 
schooljaar toe.  
Op onze school kunnen alle kinderen in een 
goede verstandhouding en met respect voor 
elkaar samen leren, samenleven. 
Indien u nog vragen hebt, aarzel niet, maar stap 
bij ons naar binnen. 
Wij staan klaar voor u en uw kinderen. 

      
      

Aan het woord… 
Abigail Weyn - administratief medewerker 
aanwezig op maandag en donderdag.        
“We vermijden om geld op te halen via de 
leerlingen. Alle activiteiten zullen op het einde van 
iedere maand aangerekend worden via facturatie. 
U kan dit bedrag dan storten op de rekening.” 

Sabrina Saey – directeur BS De Bever      

“U en ik kozen voor een school waar met 
veel engagement en openheid, sociale en 
individuele ontplooiing centraal staan.”  

“Leren is leuk, daar maken we werk van!” 

Voor sommige meisjes en jongens is het de 
eerste maal dat ze de schoolpoort binnen 
stappen. Andere kinderen zijn dat al heel 
gewoon. Toch is er voor de meeste leerlingen 
steeds dat gevoel van spanning en 
nieuwsgierig uitkijken naar de nieuwe 
vriendjes en vriendinnetjes op de speelplaats. 
  
Ook in ons team zijn er enkele nieuwe 
gezichten. Meester Kay zal juf Daphne 
vervangen voor het kleuterturnen. Juf Jolien 
zal samen met juf Nathalie het zesde leerjaar 
voorbereiden op het secundair. En juf Joke 
wordt de zorgcoördinator van de lagere school 
terwijl juf Nele dan weer meer bij de kleuters 
zal te zien zijn. Welkom! 

Wij zijn er klaar voor! Onze schooluren 


