
Lagere school 
Omdat alle kinderen aandacht verdienen en we streven naar onderwijs op maat 

van elk kind staat een vakkundig team klaar in de lagere school 

• 1ste leerjaar A & B   Meester Geert en Juf Stefanie  

                                             Op vrijdag zitten de kinderen samen,  

                                                                  Meester Geert werkt 4/5 

• 2de leerjaar A & B   Meester Steven en Meester Toon 

• 3de leerjaar A & B   Meester Gepper & Juf Noortje (op donderdag) 

        Juf Nelle 

• 4de leerjaar A & B   Juf Annick en Juf Jo 

• 5de leerjaar     Juf Christine en Juf Charlotte 

• 6de leerjaar     Juf Brigitte en Juf Charlotte  

• ICT       Juf Lieva 

Kleuterschool 
Voor uw kleuter staan dit jaar volgende 

kleuterjuffen klaar 

• Instapklas 

Juf Sofie  

• KO 1  

Juf Nele 

• KO 2  

Juf Vicky 

• KO 3  

Juf Ils, Juf Rita en Juf Kimberly 

• Lichamelijke opvoeding 

Juf Lief 

• Kinderverzorgster: Juf An  

SAMEN  maken we het verschil  

Zorg op maat 
Om uw kind optimaal te ondersteunen en  

tegemoet te komen aan de noden kan u rekenen 

op  Juf Ingrid, Juf Joke en Juf Lies  Bijzondere leermeesters 
• Lichamelijke opvoeding : Juf Lief,  Juf Hilde en Juf Marina 

• Rooms-katholieke godsdienst : Juf Mieke 

• Zedenleer : Juf Ellen 

• Islam : Juf Fatma 

• Protestantse godsdienst (nog geen naam doorgekregen 

van de inspecteur) 

Secretariaat 
Hier kan u rekenen op Juf Petra.  

 

Directeur 
Vanhoudenhove Ann   

NIEUWSBRIEF 
ALGEMENE STARTINFORMATIE        



 

Uithangen klaslijsten 

2019 - 2020 

Naar jaarlijkse gewoonte zullen de nieuwe klaslijsten uithangen de laatste 

donderdag van augustus.  

Op 29 augustus, vanaf 12 uur, hangen de lijsten aan het bord onder het 

afdak op de speelplaats van de kleuterschool. Hier kan u zien in welke klas 

uw kind vanaf september zal zitten. 

Ped. studiedag  
woensdag 18 september 2019 

Lokale vrije dag 
maandag  7 oktober 2019 

Ped. studiedag 
woensdag 23 oktober 2019 

Herfstvakantie  
maandag 28 oktober tot 3 november 2019 

Lokale verlofdag  
woensdag 4 december 2019 

Kerstvakantie 
maandag 23 december t/m zondag 5 januari 2020 

Krokusvakantie 
maandag 24 februari t/m zondag 1 maart 2020 

Paasvakantie 
maandag 6 april t/m zondag 19 april 2020 

Dag van de arbeid 
maandag 1 mei 2020 

Lokale verlofdag  
woensdag 20 mei 2020 

O.H.Hemelvaart 
donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2020 

Pinkstermaandag maandag 1 juni 2020  

Wij informeren op vol-

gende manieren 

We beperken het meegeven van informatie op papier en maken gebruik 

van digitale kanalen om iedereen te informeren.  

1. Nieuwsbrief 

Op regelmatige basis mag u een nieuwsbrief verwachten. Hierin komen 

mededelingen die belangrijk zijn voor alle ouders.  We willen met aandrang 

vragen de nieuwsbrief bij ontvangst even door te nemen. Vanaf eind sep-

tember zal deze verstuurd worden via Smartschool (de eerste 2 komen nog 

via gewone e-mail) 

2. De website (http://katersberg.sbsgeel.be)  

Via de website houden we u eveneens op de hoogte van mededelingen, 

nieuwbrieven, kalenders, activiteiten, ... 

  

3. Briefjes en andere info 

We geven “schoolbriefjes” en andere informatie zo veel mogelijk mee op 

maandag. Check tussendoor of er iets in de boekentas steekt... 

4. Foto’s via smartschool 

Vanaf dit schooljaar zijn er geen klaspagina’s meer op de website. De leer-

krachten zullen foto’s delen met de ouders via Smartschool. Hierover binn-

nenkort meer (actief vanaf eind september) 


