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Beste ouders 

Het einde van het schooljaar nadert nu wel heel snel. Met een goede inzet en 

veel geduld brengt hopelijk iedereen het tot een goed einde. Daarna wacht een 

welverdiende zomervakantie ! Met deze nieuwsbrief willen we alvast een blik 

werpen op volgend schooljaar.   

Op onze school streven we ernaar om de basiszorg voor elk kind zo efficiënt 

mogelijk in te zetten.  Het is belangrijk dat ieder kind zijn eigenheid kan 

bewaren en daarom dragen we zorg voor de persoonlijke ontwikkeling van elk 

kind.  

 

Door samen op weg te gaan krijgen onze kinderen alle kansen om optimaal te 

ontplooien en hun talenten te ontwikkelen.  

Door ‘samenwerkend leren’ te stimuleren in onze schoolwerking beogen we 

een positieve impact op de leerwinst bij elk kind.   

Door het samen leren en werken in gemengde groepen krijgen de kinderen 

meer kansen om zelfstandig te leren werken en oefenen ze hun sociale 

vaardigheden. 

 

Elke dag staat er een enthousiast schoolteam klaar om de kinderen op te 

vangen en hen aan te sporen om het beste van zichzelf te geven.  

Ook de leerkrachten gaan samen op weg om de vernieuwingen die het 

onderwijs binnen komen zo efficiënt mogelijk in te zetten ten goede van de 

ontwikkeling van de kinderen.  Het onderwijs staat niet stil waardoor het 

noodzakelijk is dat leerkrachten levenslang blijven leren en daardoor ook 

groeien. Tijdens nascholingen en studiedagen werken de leerkrachten dan ook 

intens aan hun professionele ontwikkeling.   

 

Eén van de grootste vernieuwingen die op 1 september 2020 zal ingevoerd 

worden in het Katholiek Onderwijs, is het nieuwe leerplan “Zin in leren, zin in 
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leven”, kortweg ZILL.  ZILL wordt gekenmerkt door een moderne, hedendaagse 

visie waarin het kind centraal staat.    

 

Ons schoolprofiel “SAMEN OP WEG!” dragen we hoog in het vaandel. Daarom 

willen we sterk blijven inzetten op vernieuwde werkvormen zoals de 

menggroepen in de kleuterschool en de muzische samenwerking met GOM. 

In de lagere school gaat er steeds meer aandacht naar STEM (= science, 

technology, engineering en mathematics) waardoor de kinderen een bredere 

kijk op de wereld krijgen en waardoor hun technische en wetenschappelijke 

vaardigheden groeien. Hiermee wil de school tegemoet komen aan een 

bredere oriëntatie naar het middelbaar waardoor later de studiekeuze van de 

kinderen ruimer maar ook gerichter kan gebeuren.  

 

Tot slot wens ik jullie te bedanken voor het vertrouwen in onze school. Elke dag 

je kind met een gerust hart achterlaten aan de schoolpoort, is geen evidentie 

maar toch zo belangrijk.  Onze school wil een thuis zijn voor uw kind, maar ook 

voor u als ouder.  Blijf niet met zorgen of vragen zitten maar stel ze gerust bij 

de juf, de zorgjuf, de directie.  Als leerkrachten en ouders de handen in elkaar 

slaan, vinden onze kinderen veel sneller de juiste weg in het leven! 

 

Meer info over onze schoolwerking verneemt u op de infoavond voor ouders in 

september.  

Samen werken we aan een STEMmige school ! 

In naam van het schoolteam : Een heel fijne en deugddoende vakantie 

voor het hele gezin ! 

 

Margo Bosschaert,  

directeur VB De Wegwijzer 
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Beste ouders 

Gelieve dit strookje ingevuld terug mee te geven met uw kind indien u 

nog nooit e-mails ontvangen hebt van de school. Zo kunnen we ons 

bestand nakijken en aanpassen zodat u vanaf volgend schooljaar ook 

de post van de school kan ontvangen.  

------------------------------------------------------------------------------------- 

POST VAN DE SCHOOL 

Ik …………………………………………………………………. 

ouder van  

……………………………………………… uit klas ……………. 

……………………………………………… uit klas ……………. 

……………………………………………… uit klas ……………. 

heb gedurende dit schooljaar GEEN mails van de school ontvangen. 

Gelieve de mails te versturen naar dit mailadres(sen) :  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Datum       Handtekening ouders  
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Activiteiten einde schooljaar 

 

dinsdag 25 juni 2019 Oudercontact (beurtrol wordt opgesteld 

door de leerkracht). Directie, zorgteam of 

leerkracht LO staan ter uwer beschikking. 

Nieuwe inschrijvingen zijn die avond ook 

mogelijk. 

vrijdag 28 juni 2019 Laatste halve schooldag. Om 11.45 begint 

de grote vakantie !  

 

 

 

 

 

 

Communieviering 2019-2020  

 Zondag 3 mei 2020 : Eerste Communie in de hoofdkerk te Sint-

Gillis-Waas.  Aansluitend receptie in VB de Eeckberger voor 

eerstecommunicanten en vormelingen Eeckberger. 
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We blikken ook al even vooruit naar volgend schooljaar 

dinsdag 27 augustus 2019 

 

18.00-20.00 : Welkomavond : De juf 

wacht in de klas de nieuwe kinderen op om 
kennis te maken en eventueel een babbeltje te 
slaan met mama en/of papa.  

maandag 2 september 2019 Start van het nieuwe schooljaar  
2019-2020 

dinsdag 10 september 2019 19.00  Infoavond voor ouders : De juf 

geeft toelichting rond de klaswerking. 

woensdag 18 september 2019 Facultatieve verlofdag 

woensdag 2 oktober 2019 Studiedag voor de leerkrachten. 
Schoolvrije dag voor de kinderen. 

woensdag 16 oktober 2019 Studiedag voor de leerkrachten. 
Schoolvrije dag voor de kinderen. 

woensdag 22 januari 2020 Studiedag voor de leerkrachten. 
Schoolvrije dag voor de kinderen. 

maandag 3 februari 2020 facultatieve verlofdag 

vrijdag 1 mei 2020 VRIJAF: dag van de arbeid 

zaterdag 9 mei 2020 Schoolfeest:  reuzebbq! 

woensdag 20 mei 2020 facultatieve verlofdag  

donderdag 21 mei 2020 VRIJAF: Hemelvaart 

vrijdag  22 mei 2020 VRIJAF: brug Hemelvaart 

maandag 1 juni 2020 VRIJAF: Pinkstermaandag 

dinsdag 30 juni 2020 Laatste schooldag van 2019-2020 een 
halve dag school ! ’s Middags begint de 
grote vakantie om 11.45!  
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Wie wordt de leerkracht van mijn kind ? 

Nu het einde van dit schooljaar in zicht is, rijzen er al heel wat vragen  voor het 

komende schooljaar.  Elk jaar opnieuw worden scholen geconfronteerd met 

wijzigingen in het  schoolteam door allerlei redenen.  Er komen nieuwe 

leerkrachten bij of we moeten afscheid nemen van bekende gezichten.  

Stilaan beginnen we zicht te krijgen op de situatie. Daarom is het tijd om alles 

op een rijtje te zetten, zodat ieder van u met een gerust hart in vakantie kan 

gaan.   

Schooljaar 

2019-2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

In het kleuterteam :  

 Eendjesklas  
(menggroep 2016-2017): juf Pascale Vonck + juf 
Manuela Cant 
 

 Giraffenklas 
(menggroep 2015-2016): juf Hilde D’hondt 
 

 Vlinderklas 
(2014):  juf Joke Vlyminck 
 

Beweging en schrijfdans : juf Manuela Cant 

Schooljaar 

2019-2020  

 

  

 In de lagere school :  

 1ste lj. : juf Sandra Van Raemdonck 

 2de lj. : juf Claire Van Hiel en juf Vicky Boel  

 3de lj. : juf Christel Jacobs en juf … ? 
 

Beweging : juf Els Maes en juf … ? 
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BELEIDSONDERSTEUNEND 
PERSONEEL 

 

2019-2020 

Directeur Margo Bosschaert  

Secretariaat Ingrid Detavernier maandag-dinsdag-vrijdagnam. 

 Chantal Vergauwen woensdag-vrijdagvoormiddag 

 Hilde Van Peteghem donderdag 

Zorgcoördinator Ann Buytaert  

ICTcoördinator Stijn Meesters dinsdag 

 
 
 

Tot ziens  

op onze welkomdag 

op dinsdag 27 augustus 2019 

tussen 18.00 en 20.00 !  

 

   
                                    


