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Zemst, 28 juni 2018

Beste ouders,
Naar goede gewoonte willen wij aan het einde van het schooljaar graag de klasindeling voor
het volgende schooljaar doorgeven.
Aan de achterzijde van deze brief vind je de vermoedelijke klasgroep voor jouw kind tijdens
het schooljaar 2018-2019. “Vermoedelijk”, daar we steeds enig voorbehoud moeten
incalculeren met betrekking tot ingrepen vanuit de overheid. Wij weten dat dit zelfs tot en
met 30 september niet helemaal uitgesloten is.
Sommige ouders zullen opmerken dat er voor bepaalde klassen niet de traditionele opvolging
A naar B, B naar A gevolgd wordt. Deze keuze maakten we omwille van organisatorische
redenen. Bijkomend is er zo opnieuw een betere verdeling tussen “duo-banen” en “meesters“
over de schoolloopbaan van alle leerlingen. Deze twee parameters waren door verschuivingen
van de laatste jaren een beetje uit evenwicht geraakt.
Verder willen wij iedereen ook een welverdiende en deugddoende vakantie wensen. Laat
vakantie echt vakantie zijn, zodat iedereen met volle batterijen het nieuwe schooljaar kan
aanvatten.
Met vriendelijke groeten,
het schoolteam
meester Gi
P.S. :
 Het schoolhoofd is zeker bereikbaar gedurende de eerste veertien dagen van juli en de laatste veertien
dagen van augustus. Buiten deze periode kan je ook steeds een berichtje laten op het antwoordapparaat,
dan neem ik zo snel mogelijk contact op.

KLASVERDELING 2018 - 2019
1ste klasgroep A : meester Pieter Berbé
(klasgroep 3KB van juf Ann )
ste
1 klasgroep B : juf Ellen Schippers
(klasgroep 3KA van juf Hilde)
de
2 klasgroep A: juf Els Voorhof
(klasgroep 1B van juf Ellen)
de
2 klasgroep B : juf Els Jansseune en juf Myriam Hoogsteyn
(klasgroep 1A van meester Pieter)
de
3 klasgroep A : meester Tim Beyloos
(deze klas wordt herverdeeld, zie bijkomende brief)
de
3 klasgroep B : juf Ilse Donckers
(deze klas wordt herverdeeld, zie bijkomende brief)
de
4 klasgroep A : juf Ellen Merckx
(klasgroep 3B van juf Ilse Donckers)
de
4 klasgroep B : juf Wanda Peeters en Juf Karen Vanhaecht
(klasgroep 3A van meester Tim)
de
5 klasgroep A: meester Cédric Dalemans
(klasgroep van 4B juf Wanda en juf Karen)
de
5 klasgroep B : juf Sarah Van Doorslaer
(klasgroep 4A van juf Nancy)
de
6 klasgroep A : meester Stef Van den Heuvel
(klasgroep 5B van juf Sarah)
de
6 klasgroep B : juf Karen Thielemans en juf Annelies Goes
(klasgroep 5A van meester Cédric)
Zorgcoördinator:
Crea, ambulante zorgondersteuning:
Ambulante zorgondersteuning:
L.O.-leerkracht:
I.C.T.-coördinator :

juf Katrien Van Dievel
juf Annemie Jacquemin
juf Annelies Goes/juf Nancy Decat
juf Annemie Tombeur
juf Gerlinde De Nyn

 Nieuwe leerlingen worden pas eind augustus definitief over de klasgroepen verdeeld.

