Schooljaar
2020-2021

Lagere school
Onderwijs op maat van elk kind zal vanaf september met volgende teamleden
zijn
•

1ste leerjaar A & B

Meester Geert en Juf Kirsten (beiden halftijds)
Juf Stefanie

•

2de leerjaar A

Meester Steven (met ondersteuning)

•

3de leerjaar A & B

Meester Gepper & Juf Kirsten (op donderdag)
Juf Nelle

•

4de leerjaar A & B

Juf Annick
Juf Jo

•

5de leerjaar A & B

Juf Christine en Juf Charlotte (beiden halftijds)
Meester Toon

•

6de leerjaar A

Juf Brigitte en Juf Charlotte (beiden halftijds)

Bijzondere leermeesters
•

Lichamelijke opvoeding : Juf Lief, Juf Hilde en Juf Marina

•

Rooms-katholieke godsdienst : Juf Christel

•

Zedenleer : Juf Ellen

•

Islam : Juf Fatma

Kleuterschool
Voor uw kleuter staan vanaf september
volgende kleuterjuffen klaar
•

Instapklas
Juf Sofie

•

KO 1
Juf Nele

•

KO 2
Juf Vicky

•

KO 3
Juf Ils en Juf Rita (beiden halftijds)

•

Lichamelijke opvoeding
Juf Lief

•

Kinderverzorgster: Juf Anja

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 Kimberly

Secretariaat
Hier kan u rekenen op Juf Petra.

Directeur
Vanhoudenhove Ann
SAMEN maken we het verschil

Klassamenstelling
via smartschool op

Lokale verlofdag
Pedagogische studiedag
Herfstvakantie
Wapenstilstand
Pedagogische studiedag
Kerstvakantie
Krokusvakantie
Pedagogische studiedag
Lokale verlofdag
Paasvakantie
O.H.Hemelvaart
Pinkstermaandag

Nieuwbouw
fase 1 en 2

Vanaf dit schooljaar hangen we geen klaslijsten meer uit.
Op vrijdag 28 augustus zal de nieuwe meester of juf een mailtje sturen met
de klasindeling vanaf 01 september.

Vrijdag 02 oktober 2020
Woensdag 7 oktober 2020
Zaterdag 31 oktober tot en met zondag 8 november 2020
Woensdag 11 november 2020
Woensdag 18 november 2020
Zaterdag 19 december 2020 tot en met zondag 3 januari 2021
Zaterdag 13 februari tot en met zondag 21 februari 2021
Woensdag 03 maart 2021
Vrijdag 12 maart 2021
Zaterdag 03 april tot en met zondag 18 april 2021
Donderdag 13 en vrijdag 14 mei 2021
Maandag 24 mei 2021

1. Fase 1 = ombouwen refter naar 2 klaslokalen lagere school
Intussen zijn de eerste werken voor de nieuwbouw van start gegaan.
Tijdens de zomermaanden zal de refter omgebouwd worden naar 2
klaslokalen. Helaas zullen deze pas in de loop van de maand september
in gebruik genomen kunnen worden. Het zullen de klasgroepen zijn die in
september in de containerklassen starten die verhuizen.
2. Fase 2 = start nieuwbouw
Eind september starten volgende werken
•
afbraak kleedkamers aan turnzaal (de turnzaal zelf kunnen we nog
gebruiken tot de nieuwe zaal klaar is)
•
aanleg parking personeel (ipv voortuin) voor het oude gebouw op
Katersberg
•
verwijderen containerklassen
•
start nieuwbouw tussen de bestaande gebouwen van de lagere school
en de kleuterschool. Dit gebouw bevat een nieuwe turnzaal, kleedkamers, 9 klaslokalen, leraarskamer, secretariaat, directiebureel.
Deze bouwfase zal iets meer dan een jaar duren.
De ingebruikname is voorzien eind 2021.
Via volgende link kan u alvast even kijken hoe onze school er op termijn zal
uit zien : https://esia.be/project/sbs-katersberg/

