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Beste ouders,

Woensdag hebben 222 kinderen en 20 leerkrachten het schooljaar ingezet.

Het thema van dit schooljaar werd aangebracht: ‘Steen voor steen’. Wij willen met dit jaarthema
inspelen op de bouwwerken in onze school. We willen de kinderen erop wijzen dat alles wat je wil
realiseren ‘steen voor steen’ wordt opgebouwd.

De personeelsbezetting voor 2021-2022 ziet er als volgt uit…

directie
Stefaan Debouver

zorgcoördinator
Liesbeth Van Daele

administratief personeel
Wendy Declercq

kleuterafdeling
● P: Lore Borms
● K1: Elien Scheerens
● K2: Elke De Doncker
● K3: Myriam Vervenne
● zorg: Carine Vanhoutte en

Lisa Marreel
● Beweging: Lisa Marreel
● Kinderverzorgster: Heidy

Rosseel

lagere afdeling
● L1: Elke Vermeersch
● L2A: Nadine Bouvry
● L2B: Lien Christiaens
● L3A: Rita Verstraete & Eline

Martens
● L3B: Delphine Delaere
● L4: Shelly Balcaen
● L5: Thomas Devolder
● L6: Lies Vandendriessche
● zorg lager: Lieselot

Vandermeersch
● Beweging: Lien Duthoit
● Ambulant: Inge

Vanoverschelde

niet-gesubsidieerd personeel
● Poetsen:

● Linda Vancompernolle
● Els Derammelaere

● Middagbewaking en
opvang:
● Linda Vancompernolle
● Sabrina Vandemaele
● Els Derammelaere
● Nancy Demaeght
● Mirvete Bekteshi
● Nancy Demaeght

De bouwwerken:
● De afbraak van het bureel en secretariaat is reeds een eindje klaar.
● De funderingspalen worden (volgens de laatste info) vanaf maandag 13 september in de

grond gedreven en daarna start men met de ruwbouw van het nieuwe schoolgedeelte.

Omdat de schoolkalender nog niet kan opgemaakt worden wegens onvoldoende gegevens, vind
je op de ommezijde de voorlopige kalender (september) en een aantal andere belangrijke data.

Ik wens alle leerkrachten en leerlingen een goede start.

Stefaan Debouver
directeur



SEPTEMBER Heel wat data onder voorbehoud
van coronamaatregelen

wo 1 1ste schooldag

do 2 zwemmen L456 - geen studie - oktober -

vr 3 geen studie ● 1: pedagogische studiedag

za 4 ● 9: prijsuitreiking (kinder)zoektocht -

zo 5 - november -

ma 6 1ste dag studie (opvang) ● 8-10: stadsklassen L56

di 7 bezoek stadhuis L4 ● 12: vrije dag

wo 8 - december -

do 9 zwemmen L123 - fietscontrole ● 8: start proeven L56

vr 10 ● 13: start proeven L4

za 11 Filourun (organisatie oudercomité) ● 22: rapportbespreking

zo 12 ● 23:  kerstmarkt

ma 13 ● 24: kerstvakantie begint ‘s middags

di - januari -

wo 15 einde Spoorzoektochten ● 29: kennismakingsdag peuters 2021-2022

do 16 zwemmen L456 - februari -

vr 17 strapdag - landbouwleerpad L6 ● 9: pedagogische studiedag

za 18 Eerste Communie (geb. 2014) - maart -

zo 19 - april

ma 20 infoavond kleuter - med. schoolt. L5 (school) ● 23: Vormsel

di 21 infoavond L1, L2AB en L3AB - mei -

wo 22 infoavond L4 ● 2: vrije dag

do 23 infoavond L5 en L6 - zwemmen L123 ● 15: opendeurdag

vr 24 ● 16-18: plattelandsklassen L34

za 25 ● 28: Eerste Communie

zo 26 ● - juni -

ma 27 eerste infoavond basisonderwijs Tielt ● 15: start proeven L56

di 28 ● 20: start proeven L4

wo 29 sportclub@school ● 20-22: zeeklassen L12

do 30 zwemmen L456 ● 29: rapportbespreking

´


