
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
       
 
      

    

 

 

September 2020 Nieuwsflash    

Wist je dat … 
 

•  Juf Joyce terug is in 

onze kleuterschool. 

Zij zal juf Tifanny 

vervangen. 

 

• Juf Tifanny in de 

vakantie is bevallen 

van een zoon Attilio. 

 

• juf Stefanie in 

verwachting is van 

haar 2e kindje. 

 

                AANDACHT!  

 

• de school start om 8u 30! 

 

• ouders die onze school 

betreden, MOETEN een 

mondmasker dragen. 

 

• we drinken alleen water 

op school! 

  

•  Ook de kleuters brengen 

een drinkbus met water 

mee naar school. 

 

• Verjaardagen worden in 

de klas gevierd. Je mag 

iets meegeven, maar dat 

moet niet. Als je iets wil 

meegeven, willen we 

vragen om het individueel 

te verpakken of iets voor 

de klas. GEEN taarten, 

cakes, drank, …. ! 

 

• we hebben respect voor 

elkaar, de leerkrachten en 

het materiaal! 

 

• ouders rijden niet met de 

auto in onze straat! 

  

 

 

Welkom 
Hopelijk hebben jullie allemaal een fijne vakantie gehad en zijn jullie klaar om er terug in te 
vliegen. De klassen staan klaar, de speelplaatsen zijn helemaal opgekuist, …. 
Met andere woorden ’t Spoor is er helemaal klaar voor.  
 
Hieronder kunnen jullie al wat informatie vinden, maar wij willen jullie graag meer vertellen 
tijdens onze INFOAVOND OP DONDERDAG 3 SEPTEMBER ’20 OM 19u. 

 Wie vind je waar? 
-juf Heidi  in de flamingoklas (K1) 

-juf Vicky in de uiltjesklas (K2) 

-juf Inge in de visjesklas (K3) 

-juf Lutgarde en juf Fie in de kikkerklas (K4) 

-juf Karen in de vlinderklas (K5) 

-juf Sarah en juf Joyce zijn de zorgjuffen 
van de kleuterschool 

-juf Sofie geeft turnen aan de kleuters 

-juf Rebecca is de kinderverzorgster 

 

-juf Stefanie in L1 

-juf Liesa in L2 

-juf Jannick in L3 

-juf Kim in L4 

-juf Lenne  in L5 

-juf Steffi en juf Kathy in L6 

-juf Hilde en juf Lief bieden extra zorg aan de 
kinderen van L1 en L2, meester Stephan in L3 
en L4 en juf Hilde in L5 en L6 

-meester Johan geeft turnen in de lagere 
school 

-juf Hilde  en juf Sarah zijn onze 
zorgcoördinatoren 

-juf Astrid is onze directie samen met juf 
Sarah die op woensdag haar taak overneemt 

-juf Christel op het secretariaat op dinsdag en 
donderdag  en om de twee weken ook op 
woensdag 

-mevrouw Ngamala zorgt voor het 
onderhoud van de school 

 

 

 

Wij wensen jullie een schitterende 

start voor dit nieuwe schooljaar ! 



 

 

 
 


