
3 september 2018 

Eindelijk terug naar school  

(of: Is de vakantie nu alweer voorbij ) 

Weer tien maanden in de klas 

Met oude en misschien nieuwe vrienden 

Met een juf of meester, 

(Nu nog wat onbekend) 

Die mij helpt en steunt en leidt 

Voor mij zorgt en me laat groeien. 

Straks is het weer voorbij 

(want 10 maanden is niet lang) 

En kijken we met heimwee terug. 

Maar nu eerst aan de slag. 
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Beste ouders, 

Na een heerlijk lange en zonovergoten vakantie, zijn we opnieuw van start gegaan en vol 

enthousiasme begonnen aan een kraakvers nieuw schooljaar. 

Je hebt hem vermoedelijk niet gemist … maar hij jou wel.  Onze vriend de wekker stond te 

popelen om ons elke werkdag terug wakker te maken. 

Hartelijk welkom allemaal op onze school. Wat is het fijn om al die vrolijke gezichten weer 

te zien en de vakantieverhalen te horen. Wij hebben er alvast ontzettend veel zin in. 

Ook een hartelijk welkom aan alle nieuwe kinderen en ouders.  Voor hen wordt het even 

wennen. Maar we zijn er van overtuigd dat jullie heel vlug een plaatsje in onze grote, war-

me schoolgemeenschap zullen vinden. 

Wij wensen iedereen een fijn leef– en leerjaar toe. 

 

Het schoolteam 

 

 

Wij zijn klaar voor een kleurrijk jaar! 



Schoolorganisatie :  

Zoals elk schooljaar zijn er ook dit jaar weer een paar wijzigingen in de organisatie van de school. Hieron-

der vind je alles nog eens op een rijtje: 

 

Beleidsplatform 
 

 
 
 
 
 
 

 

  
kleuterklassen Garenmarkt 

 

 
 

 
 
 kleuterklassen Heilig Hart 

 

 
 

 

Eerste kleuterklas 1A : juf Greet Bouckaert 

Tweede en derde kleuterklas 2AB-3A : juf 
Lies Goudeseune en juf Michèle Delye 

Tweede en derde kleuterklas 2B-3B : juf Sa-
bine Hostens 

Tweede en derde kleuterklas 2C-3C : juf An 
De Beir 

Opvang slaapklasje : Liselotte Claeys 

Peuter en eerste kleuterklas 1E : juf Heidi 
Janssens 

Eerste kleuterklas 1D : juf Trui Kaestekker/
meester Henk Catteeu 

Tweede en derde kleuterklas 2F-3F : juf 
Aagje Lycke 

Tweede en derde kleuterklas 2D-3D : juf 
Marleen Dhoore/meester Henk Catteeu 

Opvang slaapklasje : Muriël Grouve 

  

klassen lager 

 

 

Eerste leerjaar 1A : juf Barbara Barth 

Eerste leerjaar 1B : juf Hilde Blomme  

Tweede leerjaar 2A : juf Lies Van Maele 

Tweede leerjaar 2B : juf Liesbet Wil-
demauwe/ juf Veerle Decraemer 

Derde leerjaar 3A : juf Ann De Meester 

Derde leerjaar 3B : meester Ewout Duchi / 
juf Hilde Verschelde 

Derde leerjaar 3C : juf Mieke Degrande / juf 
Shari Simoens 

Vierde leerjaar 4A : meester Tom Helewaut 

Vierde leerjaar 4B: juf Heleen Van Nieuwen-
huyze / juf Hanne De Meester 

Vierde leerjaar C: juf Karin Robert / juf Lau-
rence Claerbout 

Vijfde leerjaar 5A : meester Bert Declerck 

Vijfde leerjaar 5B : juf Christine Ballegeer/ 
juf Nicole Teetaert 

Vijfde leerjaar 5C : juf Ilse Ceulenaere 

Zesde leerjaar 6A : meester Kris Desmet/juf 
Ann Van Durme 

Zesde leerjaar B: meester Thijs Jaques 

Zesde leerjaar 6C : juf Rachel Huys 

 
Directeur : Martine Fontaine 

Beleidsmedewerker : Joost Van Eenoo 

Zorgcoördinator kleuter GA en HH en eerste leerjaar: Michèle 
Deleye 

Zorgcoördinator tweede tot zesde leerjaar : Tine Levrau 



Zorg 

 

 
Zorgcoördinator kleuter en eerste leerjaar : juf Michèle Deleye 

Kleuters : meester Henk Catteeu 

Zorgcoördinator tweede tot zesde leerjaar : juf Tine Levrau 

Lager : juf Ann Van Durme, juf Laurence Claerbout, juf Lore Denys 

Inclusie : juf Aline Bousse 

Schrijftolk: juf Hanne De Meester 

ICT : meester Daan Saelens 

Sport         Secretariaat 

 

 

 

 

Opvang Heilig Hartschool     opvang Garenmarkt 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolrestaurant       onderhoud 

 

 

 

Kleuters : juf Joke Geldhof 

Lager : juf An Van Hauwaert 

Lager : meester Ward Scherpereel 

Valérie Kimpe 

Stefan Van Damme 

Ann Moortgat 

Inge Garmyn 

Colette Vanberg 

Annemie Coussens 

Beryl Otieno 

Laura Van Tuyckom 

 Preben Verbandt 

  

Bianca De Baets 

Stefanie … 

Nadine Cattoor 

Nancy Vanhecke 

Tom De Buck 

Samen maken wij van de school een warme, veilige en leerrijke plek waar de volledige ontwikkeling van 

onze kinderen centraal staat.  



Ons nieuw jaarthema  

“licht is mijn lievelingskleur” 

 

 

 



Wat is er nieuw: 

 

 Onze school wordt nog kleurrijker. Het uniform wordt vervangen door een kledingcode. De kle-

dingcode vind je terug in het schoolreglement.   

 Onze school kiest voor veiligheid. Alle kinderen krijgen de eerste week gratis eenmalig een nieuw 

fluohesje van de school. De kinderen dragen dit fluojasje bij het komen naar en het verlaten van 

de school en bij klasuitstappen van begin september tot eind juni.  

 We zijn ook begaan met het milieu en willen onze kinderen milieube-

wust opvoeden. Een eerste stap is het weren van individuele verpak-

king van koeken. Koekjes moeten in een herbruikbaar doosje worden 

meegebracht zonder verpakking er rond.   Verder blijven wij de her-

bruikbare bekers promoten. Zo vermijden wij overbodig afval. 

 Het eerste leerjaar start met een 

vernieuwde leesmethode van Veilig Le-

ren Lezen, de kimversie. Leren lezen met 

bijtje Zoem wordt nog leuker.    

 Alle andere leerjaren starten met 

een totaal nieuwe methode De taalben-

de. Met de unieke verhalen van topauteurs als Marc de Bel, Inge 

Misschaert en Mark Tijsmans zullen de kinderen ongeduldig uitkijken 

naar de volgende taalles. 

 

  

 

Aandacht : 

Bij het begin van het schooljaar ontvangen jullie kinderen heel wat folders en documenten. Kijk 

daarom iedere dag eventjes in de boekentas van jouw kind. Ook in de agenda en het heen- en 

weer-schriftje bij de kleuters, noteren de juffen/meesters regelmatig taakjes of berichtjes. Het 

is echt wel belangrijk om dit iedere dag te doen, zodat de samenwerking tussen jullie en de 

school optimaal geregeld blijft.  Wij streven er naar om de meeste briefwisseling via mail door 

te sturen. Op die manier sparen we veel tijd en papier uit. Controleer dus ook regelmatig jouw 

mail.  



Belangrijk: website – info - schoolreglement : 

Op de website van onze school: www.sint-andreas-brugge.be vind je alle nieuwtjes van de klassen, foto’s, 
het dagelijks menu en natuurlijk alle informatie over onze school.  Ook het schoolreglement vind je daar 
terug. De wijzigingen voor het nieuwe schooljaar worden gemarkeerd. 

Het is noodzakelijk dat jullie (vooral de ouders van de nieuw ingeschreven leerlingen) dit schoolreglement 
lezen en achteraf een ondertekende schriftelijke akkoordverklaring  (engagementsverklaring) binnenbren-
gen op school. Zo’n formulier en het schoolreglement geven we binnenkort mee aan de kinderen.  
 
Ook via facebook en instagram ‘instagarenmarkt’ kunt u het reilen en zeilen van de school volgen. 

 

 

Infomomenten :  

Ouderavond:  

Binnenkort ontvangen jullie nog een extra uitnodiging om kennis te maken met de leerkracht, de concrete 

werking in de klas en school en worden de nieuwe afspraken uitgelegd. 

Voor de lagere school gaat dit door op dinsdagavond 11 september. 

Voor de kleuters in de Garenmarkt voorzien we dit op vrijdagnamiddag 14 september en voor de kleuters 

in HH op vrijdagnamiddag 21 september.  

Naast de klaswerking geven we op dat moment ook graag meer uitleg over onze schoolprojecten. Er is ook 

ruimte voor vele praktische vragen.  

Alvast hartelijk welkom. 

http://www.sint-andreas-brugge.be


Feest:  

 

 
 

  

 

Kalender :  

 

 

Op zaterdag 16 februari 2019 organiseren we een giga groot winter-
feest waarop we alle ouders, grootouders, familie en vrienden alvast 
hartelijk uitnodigen.  

De belangrijkste activiteiten van de school vind je terug op de jaar-
kalender van de school, die je ontvangt samen met deze eerste 
nieuwsbrief. Ook de vrije dagen en pedagogische studiedagen vind 
je terug op de kalender. De kalender is ook terug te vinden op de 
website.  

Wist je dat : 

 Enkele juffen en meesters nieuwe horizonten verkennen? Juf An wordt kleuterleidster van de twee-

de en derde kleuterklas. Juf Mieke wordt klasjuf van de superheldenklas in het derde leerjaar. Mo-

menteel wordt zij vervangen door juf Shari die vol enthousiasme de superhelden op sleeptouw zal 

nemen. Juf Hilde is op wereldreis en wordt tot haar terugkeer in januari vervangen door meester 

Ewout. Hij gaat met de derdeklassers op natuurtocht. We kijken uit naar de rugzak vol verhalen van 

juf Hilde. In het vierde leerjaar vinden de geluksvogels een veilige plek onder de vleugels van juf He-

leen in haar nestklas. Juf Laurence en juf Lore nemen dit jaar een zorgopdracht op. 

 We met ons kernteam de Exentra-opleiding verder zetten in onze groei naar een Exentra-school?

Tijdens dit derde opleidingsjaar nemen we de kleuterschool onder de loep om ook daar nog sterker 

te gaan differentiëren. Ondertussen wordt onze opgedane kennis van de vorige jaren verder toege-

past en verfijnd in de klassen van de lagere school. 

 We de kaart van de gezonde voeding blijven doortrekken? Nu kiezen we ook enkel nog voor gezon-

de drankjes: water en melk. Die twee lessen onze dagelijkse dorst tijdens de klasmomenten maar 

ook in de naschoolse opvang. Fruitsappen en chocoladedrank drinken we enkel nog bij feestgele-

genheden. 

 Je opnieuw een gepersonaliseerde drinkbeker van de school kunt kopen? 

 Jullie heel wat info over de werking van de school en de klas te horen krijgen tijdens de infomo-

menten?  Wees zeker aanwezig. 

 



Onze school in kernwoorden: hier gaan we telkens opnieuw voor. 



Familienieuws : 

 

Geboorte 

 

Jade …, kleindochter van Nicole Teetaert (klasleerkracht L5) 

Justin …, kleinzoon van Colette Vanberg (opvang en concièrge) 

 

Overlijden  

 

Merleau Degryse (K1), zoontje van Mieke Degrande (klasleerkracht L3) en Mathias Degryse, zusje 

van Marie-Julie Degryse (L2) 

Irène Standaert, grootmoeder van Mieke Degrande (klasleerkracht L3) en overgrootmoeder van 

Marie-Julie Degryse (L2) 

Soms zijn wij in de wolken 

En vieren we samen het blijde nieuws 

Soms betrekt de hemel 

En hullen we ons in stil verdriet 

Maar altijd vinden wij een plaatsje 

Waar we stil of uitgelaten 

Ons verdriet of onze vreugde 

Met elkaar kunnen delen. 



Kalender voor het eerste trimester 

 

 maandag 3 september: koffiemoment op de speelplaats 

 dinsdag 11 september: infoavond lagere school 

 vrijdag 14 september: infonamiddag kleuters Garenmarkt 

 dinsdag 18 september: jaaropening schooljaar 18-19 

 vrijdag 21 september: infonamiddag kleuters Heilig Hartschool 

 vrijdag 21 september: afscheid oudercomité Garenmarkt en Heilig Hart 

 vrijdag 28 september: eerste rapport 

 maandag 1 oktober: start openluchtklassen vijfde leerjaar 

 maandag 8 oktober: vrije dag 

 woensdag 17 oktober: pedagogische studiedag, kinderen vrijaf 

 vrijdag 19 oktober: koekeloeren in de kleuterklassen 

 donderdag 25 oktober: schoolfotograaf 

 vrijdag 26 oktober: tweede rapport 

 van zaterdag 27 oktober tot en met zondag 4 november: herfstvakantie 

 zaterdag 24 november: Heilig Hartfuif 

 woensdag 28 november: adventsviering 

 woensdag 5 december: Sint in de Heilig Hartschool 

 donderdag 6 december: Sint in de Garenmarkt 

 vrijdag 14 december: koekeloeren in de kleuterklassen 

 dinsdag 18 december: oudercontact 

 woensdag 19 december: kerstviering 

 Van zaterdag 22 december tot en met zondag 6 januari: kerstvakantie 


