
 

 
 

        
 
 

           03/09/2012 
Beste ouder(s), 
 
Na een deugddoende zomervakantie is het schooljaar 2012-2013 opnieuw van start gegaan. We hopen dan ook 
van harte dat u en uw kind(eren) een fijne tijd achter de rug hebben opdat we allen met frisse moed dit nieuwe 
schooljaar tegemoet kunnen gaan. 
Samen met onze leerlingen zullen we dit schooljaar alvast onze schouders onder het  thema  

‘'En ze lezen nog lang en gelukkig...'  zetten. 

 

• De leesmotivatie van onze kinderen vergroten is dan ook een uitdaging die wij als school, samen met alle 
ouders, wensen aan te gaan. Zowel in de klas van uw kind, als op school, zullen we allerlei initiatieven 
opzetten om het lezen van de kinderen te stimuleren.  

• Ook dit schooljaar vragen we aan de leerlingen van de lagere school om de IDO- fluojas dagelijks te 
dragen. Indien u dit jasje niet meer in uw bezit heeft, kan u via de bestelbon een jasje aanvragen of zelf 
een jasje voorzien. De nieuwe kinderen lagere school  en de kinderen van het eerste leerjaar zijn 
verplicht een jasje aan te schaffen (zie bestelbon!).  Dit jasje is daarna eigendom van uw kind en daarom 
is het naamtekenen van dit vestje dan ook noodzakelijk!Verdere info betreffende dit onderwerp vindt u in 
ons schoolreglement p.41. 

• U ontvangt, samen met deze brief, ook volgende documenten: 
 - attest medicijn (Meer info vindt u in ons schoolreglement p.44.) 
 - Voorlopige jaarkalender (ook op onze website www.debloesem.net  terug te vinden) 
 - Brief huiswerkklas(IN TE VULLEN EN AF TE GEVEN!) 
 - Brief schoolreglement (IN TE VULLEN EN AF TE GEVEN!) 
 - Brief klasmateriaal lagere school (IN TE VULLEN EN AF TE GEVEN!) 
 - Bestelformulier 
 - Afwezigheidsbriefjes lagere school 
 - Algemeen infoblad 

• De nieuwe brochures die u toelaten een jaarlijkse studietoelage voor uw kind(eren) aan te vragen, zijn op 
het secretariaat te verkrijgen! 

• Schoolorganistie: 
  Klas Blauw: juf Maglie ter vervanging van juf Charlotte, Klas Oranje: juf Christy 
  Klas Rood: juf Chris, Klas Paars: juf Evelien, Klas Geel: juf Freya, Klas Groen: juf Ann 
  Kleuterturnen: juf Barbara ter vervanging van juf Kim, kinderverzorgster: juf Yvette 
 1A: meester Guy, 1B: juf Ines, 2A: juf Ann, 2B: meester Stijn,  3A: juf Kim, 3B: juf Ellen,  
  4: juf Monique& juf Femke, 5: juf Rita, 6: juf Gonda, Zorgleerkracht: juf Hilde, 
  LO- leerkracht: meester Kristof, ICT-leerkracht: meester Stijn, Opvang: Linda, Gina, Christiane  
  Onderhoud: Ilse, Hilde Erwin,  Administratie: Carine, Directie: meester Pascal 

 
Graag nodigen wij u tevens uit op onze infoavond die zal doorgaan op 07 september om 19.00uur (turnzaal) . 
Tijdens deze avond zal u verdere info i.v.m. de schoolwerking ontvangen en kan u daarna samen met de 
leerkracht de nieuwe klas en haar werking verder verkennen. 
 
Het schoolteam, Ido en directie wensen  u en uw kind(eren) alvast een heel leuk en leerrijk schooljaar toe! 


