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WELKOM !!!
Beste ouders,
De vakantie loopt stilaan naar haar einde. Daarom breng ik jullie graag op de hoogte van
de organisatie naar het nieuwe schooljaar toe.
We starten op 3 september met 31 kleuters in de Belleschool en 152 kleuters in de
hoofdschool. In totaal zullen er dus op de eerste schooldag 183 kinderen door onze
schoolpoort wandelen wat een stijging is van maar liefst 24 kleuters ten opzichte van vorig
schooljaar!
De klasverdeling in de hoofdschool van ‘t Kersenpitje is als volgt :
Dikkie Dikklas (geb. 2015-2016) juf Marthe Goethals
Julesklas (geb. 2015-2016)
juf Karen Standaert
Annaklas (geb. 2015-2016)
juf Sara De Smet en juf Lien D’hont ( woensdag)
Nijntjesklas (geb. 2015-2016)
juf Floor Mussche
Clown August (geb. 2014)
juf Katy Claeys en juf Katrijn Pauwels
Rikkiklas (geb. 2014)
juf Caroline De Latter en juf Charlotte Minten (woensdag)
Kikkerklas (geb. 2013)
juf Katja Stockman
Jip en Jannekesklas (geb. 2013)
juf Sofie Bockstal (interimaris voor juf Zoë)
Gym peuters, 1 K en 3 K
juf Mieke Van Canneyt
Gym 2 K
juf Lien D’hont
In de Belleschool verwelkomen volgende leerkrachten jullie kleuters:
Nijntjesklas (geb. 2015-2016)
juf Carola Coopman
Mustiklas (geb. 2013-2014)
juf Ilse Dryhoel
Gym
juf Mieke Van Canneyt
Voor beide scholen:
Zorg en I.C.T.
I.C.T.-coördinatie
Kinderverzorgster
Preventie
Administratie
Onderhoud van onze school

juf Charlotte Minten
dhr. Danny De Witte
juf Evy Surmont
mevr. Hildegard Termont
mevr. Ingrid Vols
mevr. Ann De Groote en mevr. An De Smet (hoofdschool)
mevr. Yvette De Kesel (Belleschool)

Tijdens de voorbije vakantie werd er in beide scholen heel wat werk verricht.
In de hoofdschool verhuisden we de leraarskamer naar de vroegere warme refter. We
maakten er plaats voor de nieuwe extra instapklas in de gang beneden. In de speelzaal
werd een nieuwe keuken geïnstalleerd en we kochten moderne opplooibare eettafels aan.
Net zoals vroeger eten de kleuters in 2 groepen: eerst de jongste kleuters, nadien de
oudsten.
In de Belleschool werden vooraan alle ramen vervangen. Ook werd het dak vernieuwd, de
zolder geïsoleerd en kwam er een vaste trap naar boven. De juffen hebben nu heel wat
ruimte extra om hun vele gerief te stockeren.
Op dinsdag, 28 augustus tussen 17.30 u en 19.00 u, zijn alle kleuters mét hun ouders
van harte welkom om kennis te maken met hun juf en de nieuwe klas. De klasverdeling zal
dezelfde dag bekend worden gemaakt via onze website www.kersenpitje.be. We bieden
nadien een drankje aan in de vernieuwde refter van de hoofdschool en de refter in de
Belleschool, dit aan democratische prijzen.
Op maandag, 3 september, starten we het nieuwe schooljaar met een ontbijt voor onze
kleuters en hun ouders. Vanaf 8.15 u is iedereen welkom voor koeken met melk, water of
koffie. Ook wordt het nieuwe jaarthema dan onthuld!
Op donderdagavond, 6 september organiseren we een infoavond waarop we de ouders
uitnodigen van de Belleschool. We starten om 19.00 u.
Op donderdagavond, 13 september is het de beurt aan de ouders van de hoofdschool.
We starten ook om 19.00 u. Beide infoavonden duren ongeveer een uur.
Indien je kleuter op 3 september warm wenst te eten op school, zou het fijn zijn dat je
de school verwittigt tegen ten laatste woensdag, 29 augustus.
Op maandag, 24 september vindt de eerste vergadering van de ouderraad plaats. Alle
geïnteresseerden zijn van harte welkom. We starten om 20.00 u.
De eerste maandkalender met alle andere activiteiten mag je op 3 september verwachten!
Tot slot wens ik jullie nog enkele aangename vakantiedagen toe en hoop vele mensen te
mogen ontmoeten op dinsdag, 28 augustus maar uiteraard zeker op maandag, 3 september.
Voor vragen of bedenkingen kan je vanaf maandag, 20 augustus elke dag bij mij terecht
van 9.00 u tot 12.00 u. of telefonisch op het nummer 09 377 86 89 of 0494 63 47 62

Vriendelijke groet
Hilde Peeters
Directeur

