Jozefgazet
september 2018
Welkom!
De voorbije weken werd er hard gewerkt om alles op de school klaar te maken. Vandaag is het zover,
schooljaar ’18-‘19 is begonnen. Ook dit jaar zal ons team zich inzetten om het beste uit je zoon of dochter te
halen. Welkom iedereen!
Contactgegevens:

Personeelshoekje

Basisschool De Lampion
Kerkstraat 14
1800 Peutie

 K0 A: juf Renée
 K1A: juf Sofie V en Sofie L.
 K1 B: juf Natalie
 K2 A: juf Leen en juf Rita (do)
 K2B: meester Neil
 K3 A: juf An
 K3 B: Juf Sarah











Directeur : Kaatje Mariën
Tel.: 02 251 29 39
E-mail: info.lmp@kov.be
Website: www.kov.be

 Kinderverzorgster: juf Irina
 Zorg kleuters: Juf Julie, juf Sofie V. en juf Ellen
 Beweging kleuters: juf Rita
L1A: juf Heidi
L1B: juf Lotte
L2A: juf Ines
L2B: juf Christelle
L3A: juf Katrien
L3B: juf Tamara en juf Vanessa
L4: Juf Saskia
L5: Juf Helen
L6: Juf Sabien
 Zorg lager: meester Bart, juf Anja en juf Ellen
 Beweging lager: juf Kim en meester Lenny
 Zwemmen: meester Bart, juf Evi en meester Lenny







Zorgcoördinator: meester Bart
Beleidsmedewerker: Sjouke
Administratief medewerker: Joke en Elisabeth
Preventieadviseur: Gert
Schooldirecteur: Kaatje Mariën

Oudercontact
Op donderdag 6 september nodigen we jullie graag uit op onze klassikale oudercontactavond. Het is een fijn
moment om kennis te maken met de klasleerkracht(en) van je kind(eren). Op dat moment krijg je ook
informatie over de algemene klas- en schoolwerking.
We organiseren de infoavond voor ouders van kleuters en leerlingen van de lagere school op eenzelfde
avond. Hieronder vind je het programma van de avond.
Verloop:
19u - 20u: infomoment in de klas (voor ouders van kleuters)
20u - 20.30u: toelichting wijzigingen schoolorganisatie en -omgeving (alle ouders)
20.30u - 21.30u: infomoment in de klas (ouders van lln in de lagere school)

Belangrijk!
Bij het begin van het schooljaar moeten er een aantal brieven worden nagelezen en ingevuld. Mag ik jullie
vragen om per kind de gele formulieren zo snel mogelijk ingevuld aan de school terug te bezorgen?
1.
De administratieve fiche van je zoon of dochter
2.
De akkoordverklaring met het pedagogisch project en het schoolreglement
3.
De maandelijkse bestellijst
4.
De koelkastfiche
5.
Toestemmingsformulier leerling
6.
Het formulier voor studietoelagen (indien gewenst)
7.
Medicatie- en ziektebriefjes
8.
Infobrochure Infano
9.
De hulpcheque (indien gewenst)
10.
Het aanvraagformulier voor een vrijetijdspas (indien mogelijk)
11.
De bevraging van het oudercomité (indien gewenst)

Wist je dat
... het secretariaat geopend is op dinsdag, woensdag,
donderdagvoormiddag en vrijdag?
... er tijdens de herfstvakantie een weekje vakantieopvang op
onze school wordt voorzien? De overige vakantieplanningen
vind je terug in de infobundel van Infano.
… de leerlingen van de lagere school op vrijdag 7 september op
uitstap gaan naar Bokrijk?
… het vierde leerjaar en L3B geschilderd werden in de vakantie?
… de leerlingen vanaf de laatste week van september weer soep
kunnen bestellen op dinsdag en donderdag?
... we ons tijdens de septemberfeesten weer in de tuin van de
oudste kleuters zullen installeren? Kom zeker langs!

Personeelsweetjes
 Vanaf 1 september is Kaatje
Mariën de nieuwe directeur
van de school.
 Sjouke zal vanaf september het
schoolbeleid mee
ondersteunen. Daarnaast zal ze
ook instaan voor mediabeleid
en de KTM werking.
 Voortaan werken er 2
administratieve medewerkers
in de school: Joke en Elisabeth.

Kalender – september ’18
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Zeeklassen (L4-L5-L6): terugkomst
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Zeeklassen (L4-L5-L6): vertrek

Ollemanshoekje (KS)
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zwemmen L2B/L3B
Strapdag

zwemmen L2A/L3A/L4
scholenveldloop L5/L6

* woensdag 3 oktober ‘18: facultatieve verlofdag (opvang op school)
* zaterdag 20 oktober ‘18: spaghettifeest

