Vrije Gesubsidieerde Basisschool De Ginste
Molstenstraat 83
8780 Oostrozebeke
 056 66 66 04
 info@ginsteschool.be
 www.ginsteschool.be

Nieuwsbrief september 2020

SCHOOLJAAR 2020-2021
We kijken ernaar uit om jullie straks allemaal te mogen verwelkomen.
Het is een feest om het schooljaar te kunnen starten in code geel,
samen spelen, een lekkere warme maaltijd kunnen eten, gezellig in
klas zitten en genieten van extra veel verse buitenlucht!
Samen met jullie en iedereen die in onze school werkt, willen we er
een fantastisch schooljaar van maken! Tot dinsdag!
Lieve en Ineke

WOORDJE NIEUWE DIRECTEUR
Beste ouders
Ik heb heel veel zin om op 1 september halftijds als pedagogisch
directeur aan de slag te gaan in de Ginsteschool.
Ik wil graag zorgen voor een school waar kinderen graag komen,
waar ze zich thuis kunnen voelen.
Een school waar we respect hebben voor elkaar en waar iedereen
zichzelf kan en mag zijn.
Een school waar we allemaal samen zorgen voor kwaliteitsvol
onderwijs, op maat van de kinderen.
Een school waar je altijd welkom bent, waar er ruimte is tot dialoog.
Heel benieuwd om jullie allemaal te leren kennen!
Ineke

• Ons algemeen mailadres:
info@ginsteschool.be
• Beide directeurs:
directie@ginsteschool.be
• Directeur Lieve:
lieve.mallisse@ginsteschool.be
• Directeur Ineke:
ineke.vergote@ginsteschool.be
• Bezoek onze website:
www.ginsteschool.be

Een nieuw schooljaar vol
verwondering en
bewondering
Waardering voor elkaar
Hopelijk een feestje hier en
daar
Wij doen alvast onze
feesthoed aan
Om op 1 september
enthousiast voor jullie klaar te
staan
Genieten van elke seconde,
elke dag
We starten het
nieuwe schooljaar feestend
met een lach
Jaarthema : FEEST !

ONS LEERKRACHTENTEAM
Peuterklas-zorg-bewegingsopvoeding kleuter:
Karen Delbaere
1ste kleuterklas: Tine Meersman
2de kleuterklas: Carine Algoet
3de kleuterklas: Katleen Vanluchene en
Margot Vervaeke
Kinderverzorgster: Annelies Verfaillie
ICT-coördinator: Kimberly Verstraete
Bewegingsopvoeding lager: Katelijn Callens en
Hanne Vervaeke

1ste leerjaar: Pascalien Malfait
2de leerjaar: Cindy Vanbosseghem en Margot
Vervaeke
3de leerjaar: Marieke Desmet en Margot
Vervaeke
4de leerjaar: Vanessa De Vreese en Margot
Vervaeke
5de leerjaar: Siska Vermeulen en Margot
Vervaeke
6de leerjaar: Stefanie De Rijcke
Zorg: Marijke Verbeke

NOTEER ALVAST
Vrije dagen
Maandag, 5 oktober ‘20
Maandag, 25 januari ‘21
Pedagogische studiedagen
Maandag, 14 september ‘20
Maandag, 22 maart ‘21
Uitgestelde Eerste communie 2020
Zondag, 27 september ‘20 – 10u
Eerste communie 2021
Donderdag, 13 mei ‘21

Info-avonden
Voorlopige planning, verdere info volgt:
Peuter: 20 oktober 2020
1K:
29 september 2020
2K:
1 oktober 2020
3K:
8 september 2020
1L:
16 september 2020
2L:
15 september 2020
3L:
17 september 2020
4L:
15 september 2020
5L:
16 september 2020
6L:
8 september 2020

Uitgesteld Vormsel 2020
Zaterdag, 19 september ‘20
Vormsel 2021
Zaterdag, 29 mei ‘21

BEBAT

OPROEP OUDERCOMITE

We doen graag een warme oproep om in
september en oktober batterijen mee te
brengen naar school!
Van 1 september tot en met 31 oktober krijgen
we per ingezamelde kilo lege batterijen 2
punten in plaats van 1. Die punten kan de
school inruilen voor leuke spullen
uit de Bebat webshop.

Het oudercomité is op zoek naar nieuwe
leden. Heb je zin om aan te sluiten bij deze
enthousiaste vriendengroep? Aarzel niet om
contact op te nemen met voorzitter
Marino Delmotte.
delmotte.vanoverschelde@telenet.be

BABYNIEUWS
Kimberly Verstraete, onze ICT-coördinator is de trotse mama
geworden van een tweede zoontje, Viktor.
We mochten hem al, vanop veilige afstand, bewonderen en ‘t is een
schatje!

Kalender september

