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Heilige Familie nieuwsbrief 
september 2017-2018 

 
Mag ik me even voorstellen?  

Lore Van der vennet, nieuwe directeur vanaf 1 september 2017. Graag stel ik mijn lange 
onderwijservaring waarvan 21 jaar voor de klas, 4 jaar mentorcoach voor jonge leerkrachten 
en 7 jaar pedagogisch directeur in Ruiselede, ter beschikking van de kinderen, ouders en 
leerkrachten van de Heilige familie.  

Momenteel woon ik in Wingene maar tijdens de krokusvakantie verhuizen mijn man en ik 
naar Tielt. Ik ben moeder van 3 kinderen: Stan (27), Floor (25) en Loes (23).  

Sinds 16 augustus ben ik volop aan de slag om de start van het nieuwe schooljaar voor te 
bereiden. Hierbij heb ik het enthousiasme van de leerkrachten, de secretaresses en het ander personeel mogen 
ervaren. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in om met deze fijne ploeg aan de slag te gaan. 

Nu kijk ik er vooral naar uit om jullie kinderen te verwelkomen en te leren kennen. Het welbevinden en de 
ontwikkeling van kinderen ligt me nauw aan het hart en we doen er alles aan om een fijne schoolthuis voor hen uit 
te bouwen. 
Steeds welkom! 
 
 

agenda september 
 

● woensdag 13 september:  

Dag van de sportclub: De leerlingen mogen in de sportoutfit van hun sportclub naar school komen. Dit in het 
kader van de maand van de sportclub. We maken een mooie foto van al onze sportievelingen. 

● maandag  18 september: 

Deze week worden allerhande acties ondernomen rond verkeer. Zoals op maandag een grote fietsencontrole. In 
alle kleuterklassen wordt er gedurende een week rond het thema verkeer gewerkt. In de loop van deze week 
gaan de zesdes op fietstocht. Meer info hierover vernemen jullie van de leerkrachten.  

Maandagavond organiseren we een infoavond voor de ouders van het 1ste leerjaar. Een interessante avond om 
te zien en te horen hoe jullie kinderen leren lezen, rekenen en schrijven.  

● donderdag  21 september: 

Infoavond in het 2de leerjaar: de juffen leggen uit hoe het voorgezet rekenen, lezen schrijven en nog zoveel meer 
aangepakt wordt en hoe jullie als ouders hierop kunnen inspelen. 

● vrijdag 22 september: 

Strapdag: op deze dag nodigen we iedereen uit om de auto te laten staan en te voet of met de fiets naar school te 
komen. We vinden het ook superbelangrijk dat de kinderen hun fluo hesje aantrekken en een helm opzetten. Op 
deze dag belonen we de kinderen die strappen met een leuke attentie. 
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 vooruitblik  begin oktober: 
● maandag 2 oktober: 

Infoavond in de 1ste kleuterklas. Welkom om de boeiende wereld van de kleuterklas te ontdekken. 

● dinsdag 3 oktober: 

Infoavond in de 2de kleuterklas. Welkom om de boeiende wereld van de kleuterklas te ontdekken. 

● donderdag 5 oktober: 

Dag van de leerkracht 

Infoavond in de 3de kleuterklas. Welkom om de boeiende wereld van de kleuterklas te ontdekken. 

● vrijdag 6 oktober:  

Pedagogische werkdag voor de leerkrachten : geen school 

● maandag 9 oktober: 

Facultatieve vrije dag en dus geen school 

 

post van de school 
Vorig schooljaar werd de post van de school via Gimme naar jullie verstuurd. Met Gimme verliep dit niet optimaal. 
We opteren wel nog altijd om alle post via mail te versturen maar kiezen voor een ander systeem. Meer uitleg 
hierover volgt later. 

 

 
Alvast aan iedereen een fijne start gewenst! Veel succes! 

Het team van de Heilige Familie 
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