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2de leerjaar: Cindy Vanbosseghem en 
Pascalien Malfait 
3de leerjaar: Marieke Desmet en 
Gillian Libbrecht  
4de leerjaar: Vanessa De Vreese en 
Pascalien Malfait 
5de leerjaar: Siska Vermeulen 
6de leerjaar: Stefanie De Rijcke  
Zorg: Marijke Verbeke 

ICT-coördinator: Kimberly Verstraete  
Bewegingsopvoeding lager: Katelijn 
Callens en Pascalien Malfait 
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Ons leerkrachtenteam 

1

Peuterklas/ambulante leerkracht: 
Karen Delbaere  

1ste kleuterklas: Tine Meersman  
2de kleuterklas: Carine Algoet 
3de kleuterklas: Katleen 
Vanluchene en Margot Vervaeke 
 
Bewegingsopvoeding kleuter: 
Karen Delbaere 

Kinderverzorgster: Annelies Verfaillie 

Directeur: Lieve Mallisse 

1ste leerjaar:  Ann Vanden Buverie 
en Pascalien Malfait 

Nieuwsbrief september 2019 

Beste ouders, 
Een schooljaar vol nieuwe belevenissen ligt voor ons. 
Een schooljaar waarin we iedereen onder onze vleugels 
nemen. Een schooljaar waarin iedereen zijn verhaal kwijt kan, 
waarin naar iedereen geluisterd wordt zodat iedereen zich 
thuis voelt. 
We willen als school een warm en veilig nest zijn waarin elk kind 
kan volgroeien tot een grote vogel die op een dag ons nest 
met sterke vleugels kan verlaten. 
Wij hopen iedereen op 2 september stralend en gezond terug 
te zien en wensen iedereen een heel fijn schooljaar! 
 

SCHOOLJAAR 2019-2020 

Onze wens voor het 
nieuwe schooljaar 
Neem maar de tijd 

om te groeien 
te stralen 

 
Om tijdens het 

ontdekken 
soms te verdwalen 

 
Te beleven, 

verwonderen 
met jouw blik en hart 

open 
 

En weet dat wij 
altijd 

met jou mee zullen 
lopen 

 
Ons jaarthema : 

 

Ons team 
• Ons mailadres:     

info@ginsteschool.be  
• bezoek onze website: 

www.ginsteschool.be  

 



 
 

NIEUW DIT SCHOOLJAAR 
 Schoolfotografie 

Dit schooljaar werken we samen met een nieuwe schoolfotograaf. De manier van foto’s bestellen zal 
dus anders verlopen, maar jullie krijgen daar later nog meer info over. Wel kan ik al meegeven dat de 
foto’s genomen worden op vrijdag, 6 september voor alle kinderen van eerste kleuterklas t.e.m. zesde 
leerjaar. De peuters komen pas in mei aan de beurt, na alle instapdata, zodat de klas dan ook voltallig 
is. 
 

 Aangepaste belsignalen 
Om de kinderen niet nodeloos lang in stilte te laten wachten, pasten wij op het einde van vorig 
schooljaar onze belsignalen aan. We probeerden dit toen even uit en na wat kleine aanpassingen, 
willen we dit dus vanaf dit schooljaar verder laten lopen en jullie hierover informeren. 

Op het einde van een dagdeel (’s middags en om 15u50), gaan er 2 belsignalen. Tussen de beide 
bellen zal er ’s middags maar 1 minuut en om 15u50 slechts 2 minuten tijd tussen zijn. 
De kinderen zullen dus pas na het tweede belsignaal naar buiten komen. Mogen wij dan ook vriendelijk 
vragen om pas na het tweede belsignaal de kleuters aan de deur van juf Tine’s klas op te halen.  
 

 Koekeloeremoment 
De week voor de eerste schooldag van de peuter, mag je als ouder/grootouder een momentje samen 
naar de klas komen. Dit is de ideale gelegenheid om al even te wennen en te ervaren als kind wat 
‘naar school gaan’ inhoudt en als ouder om een beetje een beeld te hebben over hoe het er in een 
peuterklas aan toe gaat. Op deze manier willen wij als school ervoor zorgen dat kinderen bij ons ‘zacht 
kunnen landen’ en de overgang van thuis of opvang naar school zo goed mogelijk verloopt. 
 

 Nieuwe speeltoestellen 
Dankzij een milde schenking van het oudercomité, waarvoor hartelijk dank  nogmaals, werden er eind 
augustus enkele nieuwe speeltoestellen geplaatst op de kleuterspeelplaats. Onze vertrouwde boot was 
aan vernieuwing toe, waardoor we uitkeken naar iets nieuws. De kleuters zullen zich kunnen uitleven op 
“De paardenbloem”, een belevingsparcours waarbij de kinderen volop hun fantasie kwijt kunnen en 
kunnen experimenteren en klim-en glijervaringen opdoen, in een uiterst veilige omgeving! 
 
Ook nieuw is een speciaal hoekje voor onze allerkleinsten met zitbankjes en een voor hun leeftijd 
aangepast “Speelschip”. Zo kunnen ze als ze hier nood aan hebben, alles op een ‘veilige’ afstand 
observeren en wat afstand nemen van de drukte indien nodig. 
 
Na de ‘officiële’ inhuldiging door de kinderen op de eerste schooldag, plaatsen we van alle toestellen 
enkele foto’s in de volgende nieuwsbrief en op de facebookpagina van school. 

 
 Papierwikkels 

Vorig jaar werkten wij als school mee met het project van Mooimakers. Dit schooljaar willen we ons 
verder blijven inzetten om een nette omgeving te behouden. Vandaar dat we, onder het motto “Wie 
afval vermijdt, moet het niet kwijt” aan iedereen met aandrang willen vragen om geen voorverpakte 
koekjes meer mee te geven. 
 Je kan het koekje in een genaamtekend koekjesdoosje stoppen. Dit biedt trouwens verschillende 
voordelen: 

• Koekjes kunnen in ‘grootverpakking’ aangekocht worden, wat meestal goedkoper is; 
• We produceren minder afval, wat het milieu ten goede komt; 
• Er kunnen ook geen rondslingerende koekjeswikkels op de speelplaats ‘rondvliegen’. 

Bedankt alvast voor jullie bereidheid hier samen met de kinderen aan mee te werken! 
 



 

 
Klusjesdag – dankjewel! 
 
Dat wij een fantastisch oudercomité hebben, is nogmaals bewezen! Midden hun vakantie, op zaterdag, 14 juli, 
kwamen zij klussen. Er werden opnieuw bergen werk verzet en prachtig werk geleverd!!! DANK JE WEL hiervoor! 
Maar ook onze leerkrachten staken de handen uit de mouwen en  zorgden er ook voor dat hun klasjes er 
prima uitzien om jullie kinderen het zo aangenaam mogelijk te maken. Je ziet, wij zijn er klaar voor! Jullie ook? 
 
 
 

Noteer alvast:
 
Vrije dagen 
09/09/2019 
        + 
03/02/2020 
 
 

 
Pedagogische studiedagen 
07/10/2019 
12/02/2020 
 
Eerste communie 
21/05/2020 

 
Vormsel 
30/05/2020 
 
Schoolfeest 
29/03/2020 

 

Kalender september  
 

 


