
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

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

-juf Lana staat in voor de anderstaligen 

-meester Johan geeft turnen in de lagere 
school 

-juf Hilde en juf Heidi zijn onze 
zorgcoördinatoren 

-juf Sarah is onze directie  

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

-mevrouw Ngamala zorgt voor het onderhoud 
van de school 

 
 

 

 

September 2022 Nieuwsflash    

Wist je dat … 
 
• we een nieuwe juf 

hebben op ’t Spoor, 

namelijk juf Emilie. 

Zij staat dit 

schooljaar in de 

flamingoklas. 

 

• wij in de lagere 

school starten met 

nieuwe methodes 

voor taal. Het eerste 

leerjaar  start met 

de kim-verie van 

veilig leren lezen en 

in de rest van de 

lagere school 

starten ze met 

“verrekijker” 

 

• juf Kathy zwanger is 

van een 2e kindje? 

De baby wordt 

begin februari 

verwacht. 

 

 

 

 

 

                AANDACHT! 

 

• de school start om 8u 30! 

 

• Schrijf overal je naam op! 

 

• we brengen een bal altijd 

mee in een zakje! 

 

• we hebben respect voor 

elkaar, de leerkrachten en 

het materiaal! 

 

• De demerstraat is nog 

steeds een schoolstraat = 

geen auto’s in onze straat! 

  

 

 

  Welkom 
   
  We zijn terug vertrokken met onze trein richting 30 juni. Iedereen heeft vandaag kunnen    
  kennismaken met zijn of haar juf. 
  
  ‘t Spoor gaat een muzisch jaar tegemoet. De leerkrachten gaan zich onderdompelen in het    
  leerplan muzische vorming en nemen de leerlingen een heel jaar mee op pad. 
 
  Hieronder kunnen jullie een overzicht vinden van ons team en hun functie. Tijdens    
  onze INFOAVOND OP DINSDAG 6 SEPTEMBER OM 19u vertellen wij jullie graag meer. (info volgt) 
 
  Dan wens ik jullie een fijn en leerrijk schooljaar toe dat hopelijk nog eens normaal kan verlopen.  
  Wij zijn er helemaal klaar voor!  

 Wie vind je waar? 

-juf Emilie  in de flamingoklas (K1) 

-juf Vicky in de uiltjesklas (K2) 

-juf Inge in de visjesklas (K3) 

-juf Fie in de kikkerklas (K4) 

-juf Karen in de bijtjesklas (K5) 

-juf Heidi is de zorgjuf van de kleuters en      
juf Lutgarde geeft ondersteuning in K1 tem 
K4 en juf Tifanny in K5 

-juf Sofie geeft turnen aan de kleuters 

-juf Karen is de kinderverzorgster 

 

-juf Stefanie en juf Steffi in L1 

-juf Justine in L2 

-juf Jannick in L3 

-juf Kim in L4 

-juf Lenne  in L5 

-juf Kathy in L6 

“Er klinkt iets op ’t Spoor” 


