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Beste ouders,
Een bijzonder schooljaar met vele maatregelen is goed en veilig voorbij gevlogen.
We hopen op 1 september coronavrij te mogen starten zonder maatregelen.
Indien dit zo kan, zal er op 31augustus om 18 u een kennismakingsmoment met aansluitend een
infomoment in de opvang georganiseerd worden. Dit is voor alle nieuwe instappertjes, nieuwe
kleuters en leerlingen. De ouders van deze kinderen krijgen op het einde van de vakantie hierover
nog een mail.
Voor alle klassen zal er dan ook een fysieke infoavond georganiseerd worden op dinsdag 7 en
woensdag 8 september. Ook hier krijgt u op het einde van de vakantie verdere info over.
Verder vindt u in deze nieuwsbrief een verdeling van de klassen en leerkrachten (een aantal verlofstelsels en uren zijn nog niet ingevuld) en nog een mededeling van de ouderraad .
Schoolverlaters
Het was fijn dat jullie op onze school zaten! Wij wensen jullie heel veel succes toe op jullie nieuwe
school en breng ons zeker nog eens een bezoekje. Vlieg nu maar uit!

Dank aan de vele vrijwilligers die gedurende het hele schooljaar voor ons klaar stonden!

Aan iedereen een deugddoende, veilige en zonnige vakantie!
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Organisatie schooljaar 2021-2022
Meester Guido heeft te kennen gegeven dat hij in de loop van volgend jaar op pensioen
gaat. Hij laat zijn klas over aan een vaste leerkracht die in september kan starten. Mede
hierdoor zijn er enkele wissels bij de leerkrachten.
Onderstaande vindt u een overzicht van de organisatie voor 2021-2022. Een aantal verloven en ondersteuningsuren moeten nog ingevuld worden. Toch maken we enig voorbehoud (zo kunnen meerdere inschrijvingen in een of ander leerjaar nopen tot bijsturingen).
Met het hele team hebben we gezorgd voor een zo goed mogelijke verdeling van de
lestijden opdat alle kinderen in onze school de beste kansen kunnen krijgen.
Voor het kleuteronderwijs:
Bree:

1 kleuterklas 2,5 jarigen: juf Hilde Das

2 kleuterklassen 3– jarigen: juf Hilde Vs/juf Michelle en juf Geert

2 kleuterklassen 4– jarigen: juf Carol en juf Veerle

2 kleuterklassen 5– jarigen: juf Marie–Jeanne en juf Jolien/juf Michelle
Vostert:



1 kleuterklas 2,5– en 3– jarigen: juf Joke
1 kleuterklas 4– en 5– jarigen: juf Sarah

Turnen kleuter:
Zorg kleuters:
Zorgcoördinator:
Kinderverzorging:

juf Sandra
juf Sandra en juf Sophie
juf Viviane
juf Josiane

Voor het lager onderwijs:
Bree

1A: juf Nicole

1B: juf Evi en juf Kelly

2A: juf Karen

2B: juf Sandra

3A: juf Reinhilde en juf Patsy (8 uren ondersteuning met 2 leerkrachten)

4A: juf Viviane

4B: juf Sonja

5A: Juf Liesbeth en juf Annelies (9 uren ondersteuning met 2 leerkrachten)

6A: juf Nele en juf Melissa

6B: juf Femke
Vostert





1/2V : juf Ellen
2V: wiskunde en taal: juf Anne
3/4V: juf Mieke
5/6V: juf Annemart

Extra co-teaching/zorg in de klassen (Bree & Vostert):
mr Guido, juf Patsy ,juf Annelies en juf Martien
Turnen Lager:
Zorg Lager:

Juf Christine
juf Griet en juf Melissa

We gaan ervan uit dat dit de organisatie wordt voor 2021-2022.
Manuela Coenen en Greet Reekmans
Directie De Vuurvogel
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Een woordje van de ouderraad
Nog enkele dagen… en dan kunnen de kinderen genieten van een welverdiende
vakantie! Het was weeral een bewogen schooljaar waarin veel niet kon en mocht. We hopen
samen met iedereen dat de start van het nieuwe schooljaar er een zal zijn zonder beperkingen en waarin veel plaats is om weer te genieten van de leuke uitstappen tijdens het
schooljaar.
Maar voor het zover is willen we even terugblikken op wat de Ouderraad met jullie steun
en die van onze sponsors dit schooljaar heeft kunnen realiseren!
Zo waren er onze activiteiten waar de hele familie van kon genieten, weliswaar thuis in je
eigen bubbel (denk maar aan de lekkere wafels en onze overheerlijk Valentijnsontbijt)!
Maar ook onze schoolkalender, met diverse creaties van onze leerlingen, hangt bij iedereen te pronken in de keuken (of op de WC). We zijn ondertussen ook al gestart met de
voorbereidingen van de nieuwe kalender.
Dankzij onze nieuwe facebookwedstrijd kregen de kinderen van K3V bovendien een echte
beker voor het ontvangen van de meeste likes en krijgt iedereen nog een bon voor een lekker ijsje bij de Potter! Niet mis toch? Op de vraag wie zijn/haar tekening op de nieuwe kalender zal staan is het nog wachten tot volgend schooljaar…
Met de opbrengsten van dit alles kon de Ouderraad o.a. bijdragen aan het fruitproject op
vrijdag en het budget voor de leerlingenraad.
Trakteerden we alle kinderen op een gezonde snack, een drankje en een kleine verrassing
tijdens de sponsorloop en een lekker ijsje om het schooljaar af te sluiten.
Maar we zorgden o.a. ook voor een heleboel snoep tijdens de carnavalsfuif in de klassen, een geschenkje voor onze juffen en meester voor ‘Dag van de Leerkracht’, het bezoek
van de Sint aan onze school en voor de gemotiveerde en fantastische vrijwilligers: een geschenkje.
Daarom een grote dankjewel aan alle sponsors en iedereen die dit jaar
heeft meegeholpen!!

Steek jij ook graag de handen uit de mouwen of ben je goed in activiteiten organiseren?
Kom dan zeker ons team versterken!
Onze activiteiten worden verdeeld onder verschillende werkgroepjes die zorgen voor een geslaagd project!
Wil je meer weten? Dan ben je van harte welkom op onze eerste
vergadering op donderdag 26 augustus om 20u!!
Help je liever enkel mee achter de schermen? Geen probleem, iedere hulp, groot of klein, is welkom!
Stuur een mailtje naar ouderraaddevuurvogel@gmail.com en wij
bezorgen je alle info!
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