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schoolklap
Klassenstructuur 2019-2020
KLEUTER
1P/1K Inge Lingier
1KA Annelies Van Daele
2KA Sylvie Gruyaert
2KB Sarah Volcke
3KA Orphée Depypere
3KB Hilde Mattheeuws
bewegingsopv.: Lies Adam, Sofie Vansteenkiste
Ambulant:
Sofie Vansteenkiste
zorg:
Sofie Syoen
kinderverzorgster: Martine Stroef
LAGER
1A Cathérine Van Renterghem
1B Cindy Vandewalle
2A Wouter Stevens
2B Maxime Blondeel
3A Rita Ramon, Floor Vandamme (maandag en dinsdag)
3B Fabienne De Corte, Kris Landuyt (donderdag)
4A Lieselotte Van Vooren, Kris Landuyt (maandag)
4B Claudine De Grande, Kris Landuyt (dinsdag)
5A Robin De Grande
5B Dorine Steevens
6A Kenneth Bout
6B Ewout Duchi
bewegingsopv.: Inge Coucke, Jürgen Landuyt, Caitlin De Brouwer, Ward Scherpereel
zorg:
Hanne Cool, Sofie Syoen
ambulant:
Liesbeth Laevens, Rita Ramon, Kris Landuyt, Floor Vandamme

24 juni 2019

zorgcoördinator: Leen Walschap
ict-coördinator: Chris Vervaeck
administratie: Petra De Klerck, Caroline Van de Casteele, Christine Timmerman
adm. & logistiek medewerker: Anne De Backere
DIRECTIE
directeur: Herman Vervaeke
pedagogisch directeur: Jo Vandenberghe
(Bovenstaande personeelsformatie is onder voorbehoud
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AANDACHT :

de zomervakantie vangt aan op vrijdagmiddag 28 juni 2019 om 11u40.
Die middag is er, zoals op woensdagmiddag, een bus die de lln. indien nodig naar het
Ravotterke brengt.
Indien uw zoon/dochter met de bus naar het Ravotterke moet, gelieve dit dan te melden in het
secretariaat of via mail naar secretariaat@olvasintkatarina.be. Alvast bedankt.

Rekeningen
Op donderdag 27 juni krijgt u reeds de rekening van juni mee.
Daarop zal de voor- en naschoolse opvang verwerkt zijn t.e.m. donderdagochtend 27/06.
De avondopvang van donderdag 27/06 en ochtendopvang van vrijdag 28/06 zal verwerkt worden op de rekening
van september. Mogen wij vragen om deze en eventuele nog openstaande rekeningen zo spoedig mogelijk te
willen betalen aub. Alvast bedankt!

Inschrijvingen
Inschrijven kan op de volgende data:
van zaterdag 29 juni t.e.m. dinsdag 02 juli
van woensdag 21 augustus t.e.m. vrijdag 30 augustus
telkens van 09.30 uur tot 12 uur
of maak een afspraak via mail: jo@olvasintkatarina.be
directie@olvasintkatarina.be

Kennismakingsmoment
Op donderdag 29 augustus 2019 van 17 uur tot 19 uur is er een kennismakingsmoment
voorzien. U kan dan langskomen met uw kind(eren) om even kennis te maken met zijn/haar
leerkracht en om een bezoekje te brengen aan de klas(sen).
Ook de turnkledij kan je, indien nodig, reeds bestellen.

02 september 2019… De eerste schooldag…
Alle leerkrachten verwelkomen u op de speelplaats.
Indien u nog vragen hebt, kan u gerust bij hen terecht.
Ook nu weer begroet het oudercomité u met een kopje koffie, en kunt u de schoolkalender aankopen.
Iedereen is van harte welkom in de refter van de school vanaf 08.30 uur.

Verloren voorwerpen
Gelieve vóór de vakantie de verloren voorwerpen te bekijken aub
Begin juli bezorgen we wat overblijft aan een goed doel.

Een woordje van dank aan…
- alle lees(groot)ouders
- het oudercomité
- alle (groot)ouders of vrijwilligers die op één of andere manier hun steentje
bijdroegen aan een succesvol schooljaar

nieuwe tuinbanken en nieuwe moestuinbakken !
Het oudercomité zorgde voor vijf nieuwe tuinbanken!
Ze staan al enkele weken te pronken op de speelplaats, en ze worden dagelijks intensief gebruikt.
Het zijn dan ook stevige exemplaren, die wel tegen een stootje kunnen, maar waarbij we toch aan iedereen vragen
om er zorg voor te dragen.
Vorige week werden er ook drie moestuinbakken geleverd, die werden gemaakt door leerlingen van Haverlo.
Ze krijgen een plaatsje in de binnentuin, en vanaf volgend schooljaar hebben we daar onze eigen kweek.
Dank je wel aan het oudercomité !

2

Klasklap
kleuter en lager
Kalender klas- en schoolactiviteiten (ver der e info via klasklap en/of Gimme)
zo 23 juni 2019: ontbijt OC
di 25 juni 2019: oudercontact
woe 26 juni 2019: sprong 3K - 1st lj.
do 27 juni: zomerpicknick voor de hele school
vr 28 juni 2019: afscheid 6lj.
vrijdagmiddag 28 juni 2019 om 11u40: start van de zomervakantie

Beste ouders,
De doorgang via het rode hek naar de kleine speelplaats is – om veiligheidsredenen - afgesloten tot na de werken.
Je kan in en uit via de hoofdingang, of via de Hortensiastraat (aanbevolen voor fietsers!).

oudercontact afspraak online
Een afspraak maken voor het oudercontact gebeurde deze keer voor het eerst online via ‘Introlution - mijnonlineagenda’. Ondanks een periode proefdraaien waren er toch nog een aantal moeilijkheden, en lukte het voor sommige ouders niet om in te loggen. De ict-coördinator kon dat in de meeste gevallen snel oplossen.
We kennen ondertussen de oorzaak van die problemen , en kunnen dit voor een volgende keer vermijden.
We horen graag wat u van deze manier van werken vindt (met een mailtje naar secretariaat@olvasintakatarina.be).
Alvast bedankt voor de terugkoppeling.

‘Luizenmoeders’
Beste ouders,
We deden vele inspanningen om de school vrij te houden van de vervelende kriebelbeestjes.
Hierbij gaat een bijzondere dank aan de ‘luizenmoeders’ die de controles voor hun rekening namen.
We hopen dat we ook het volgende schooljaar op hen mogen rekenen.
Blijf je alstublieft ook in de vakantie thuis controleren?
Zo kunnen we in september hopelijk luizenvrij starten en het zo houden in het schooljaar 2019- 2020.
Met veel dank voor de fijne samenwerking.
Het kriebelteam
Zomerpicknick
Op donderdag 27 juni sluiten we het jaar af met een zomerpicknick.
Deze middag eten we, onze boterhammen, gezellig samen met de volledige klas/school
op. Die middag is er dan ook geen warme maaltijd of soep te verkrijgen.
Als je niet op school blijft eten, verwittig dan je klasleerkracht. Tot dan!

3KA

Groot verjaardagsfeest voor de jarigen in de vakantie op maandag 24 juni 2019!
Die dag hoeven jullie geen fruitjes mee te geven met uw kleuter.
Mira, Félix, Mariella en juffie Orphée gaan ons met allerhande lekkernijen verwennen!
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Een vooruitblik op de kalender (activiteiten en vrije dagen) voor het schooljaar 2019 - 2020
maandag 02 september 2019 : begin van het schooljaar en hervatting van de lessen
maandag 09 september 2019: eerste oudercontactavond
maandag 30 september 2019: facultatieve verlofdag
woensdag 16 oktober 2019: pedagogische werkdag = vrijaf voor de lln.
Herfstvakantie van maandag 28 oktober 2019 t.e.m. vrijdag 01 november 2019
dinsdag 05 t.e.m. vrijdag 08 oktober 2019: Kemmelklassen voor het 6de lj.
maandag 11 november 2019: Wapenstilstand = vrijaf
vrijdag 22 november 2019: pedagogische werkdag = vrijaf voor de lln
Kerstvakantie van maandag 23 december 2019 t.e.m vrijdag 03 januari 2020
vrijdag 31 januari 2020: facultatieve verlofdag
maandag 03 OF maandag 10 januari 2020: pedagogische werkdag = vrijaf voor de lln
(effectieve datum voorlopig nog niet gekend)

Krokusvakantie van maandag 24 februari t.e.m. vrijdag 28 februari 2020
Paasvakantie van maandag 06 april t.e.m. vrijdag 17 april 2020
zaterdag 25 april 2020: infodag
vrijdag 01 mei 2020: Dag van de Arbeid = vrijaf
zaterdag 02 mei 2020: Eerste Communie
zaterdag 09 mei 2020: Tuinfeest
donderdag 21 mei 2020 O.H.-Hemelvaart en vrijdag 22 mei 2020 = vrijaf
maandag 01 juni 2020 Pinkstermaandag = vrijaf
zondag 28 juni 2020: OC ontbijt
dinsdagmiddag 30 juni 2020 om 11.40uur: start van de zomervakantie

OV-klap
zomerontbijt:
Meer dan 300 mensen schreven in voor het grote zomerontbijt. Dat is een pak meer dan vorig jaar.
We hopen dus dat we zondag de tafels buiten kunnen dekken. Wie inschreef, is welkom tussen 8u30 en
10u30 (ingang Katar inastr aat). Gr aag eer st aanmelden aan de kassa.
We zoeken ook nog enkele helpende handen om de kraampjes te bemannen. Graag een mailtje naar
liselotte.neirynck@gmail.com als je een shift wil helpen: van 8u30-9u30 of van 9u30 tot 10u30 en/of
helpen opruimen. Tot zondag!
financiën oudercomité
Het voorbije schoolfeest bracht zo’n 1500 euro op. We hebben ondertussen een mooie som bij
elkaar gespaard. Daarom hielden we dit jaar ook geen financiële actie. We bekijken samen met
de directie en de leerkrachten wat er aangekocht kan worden voor volgend schooljaar. Dit jaar
sponsorden we de 5 nieuwe picknickbanken op de grote speelplaats.
Wijziging in het ledenbestand van het oudercomité
We nemen dit jaar afscheid van Nele Vanmassenhove en Katleen De Smedt. Er ligt iets lekkers klaar om hen te bedanken voor alles wat ze ‘zomaar’ deden voor de school en voor het oudercomité. We zijn dus nog op zoek naar
nieuwe leden. Volgend jaar blijven we afwisselend vergaderen op maandag- en op woensdagavond. We pr oberen zo tegemoet te komen aan mensen die altijd moeten werken op woensdagavond of die een vaste activiteit hebben dan.
Nu al te noteren in de agenda van volgend schooljaar:
Woe. 11 september om 20u: 1e vergadering van het nieuwe schooljaar: nieuwe leden welkom!!!
Zondagnamiddag 3 november (laatste zondag her fstvakantie): spelletjesnamiddag i.s.m. Neverland
Tenslotte … aan iedereen die dit jaar op een of andere manier meehielp met het oudercomité: een welgemeende DANK JE WEL!
We wensen iedereen - alle kinderen, ouders en schoolmedewerkers - een HEERLIJKE
vakantie toe!
Tot volgend jaar!

4

