
september 2019 

Beste ouders, 
 
Welkom op onze school! 
2 september 2019. 

Alles ruikt naar nieuw. 

Een andere klas, andere leerkrachten, 
hier en daar een nieuw gezicht. 

2 september 2019. 
Kriebels. Zwaaien naar klasgenoten. 
Bijpraten. Luisteren en knikken. 
Hier of daar een opgestoken duim. 
Die is voor jou. 
2 september 2019. 
Je bent welkom. 
Je bent bijzonder welkom. 

 

Wij zijn klaar voor een betoverend 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 Hartschool 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directeur: Martine Fontaine 

Beleidsmedewerker: Joost Van Eenoo 

Zorgcoördinator kleuter GA en HH: Michèle Delye 

Zorgcoördinator eerste graad en vijfde leerjaar: Tine Levrau 

Zorgcoördinator tweede graad en zesde leerjaar: Ann Van Durme 

Instapklas K1A: juf Greet Bouckaert 

Eerste en tweede kleuterklas 1B/2B:  juf An De Beir 

Tweede en derde kleuterklas 2A/3A: juf Sabine Hostens 

Instapklas 1C: juf Heidi Janssens 

Eerste  kleuterklas 1D: juf Trui Kastekker en meester Henk Catteeu 

Tweede en derde kleuterklas 2C/3C: juf Aagje Lycke 

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

Henk Catteeu 

Opvang slaapklas: Liselotte Claeys 

Opvang slaapklas: Muriël Grouve 



         Klassen lagere school 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Zorg 

 

 

eerste leerjaar A: juf Barbara Barth vierde leerjaar C: juf Karin Robert en  

juf Lore Denys 

eerste leerjaar B: juf Hilde Blomme vijfde leerjaar A: juf Nele De Deckere en  

meester Bert Declerck 

tweede leerjaar A: juf Lies Van Maele vijfde leerjaar B: juf Christine Ballegeer en  

juf Nicole Tetaert 

tweede leerjaar B: juf Veerle Decraemer en  

Juf LIesbet Wildemauwe 

vijfde leerjaar C: juf Ilse Ceulenaere 

derde leerjaar A: juf Ann De Meester en  

Juf Majlen Van Cauwenberge 

zesde leerjaar A: meester Kris Desmet en 

Meester Tom Helewaut 

derde leerjaar B: juf Hilde Verschelde zesde leerjaar B: meester Thijs Jaques 

vierde leerjaar A: juf Mieke Degrande zesde leerjaar C: juf Rachel Huys 

vierde leerjaar B: juf Heleen Van Nieuwenhuyse 

en juf Hanne De Meester 

 

zorgcoördinator en zorgleerkracht  kleuters: juf Michèle Delye 

zorgleerkracht kleuters: meester Henk Catteeu 

zorgcoördinator en zorgleerkracht eerste graad en vijfde leerjaar: juf Tine Levrau 

zorgcoördinator en zorgleerkracht tweede graad en zesde leerjaar: juf Ann Van Durme 

zorgleerkrachten lagere school:      juf Laurence Claerbout 

                                                               juf Hanne De Meester 

                                                               juf Majlen Van Cauwenberge 

                                                               meester Tom Helewaut 

ICT-coördinator: Daan Saelens 

 



                 Sport: 

 

 

 

                 Secretariaat 

 

 

 

                 Opvang Heilig Hartschool 

 

 

 

 

 

                 Opvang Garenmarkt 

 

 

 

 

 

 

 

                Onderhoud                                                                 schoolrestaurant 

 

kleuters en eerste graad:                             juf Joke Geldhof 

tweede en derde graad en zwemmen:     juf An Vanhauwaert 

Valérie Kimpe 

Stefaan Van Damme  

Inge Garmyn 

Kim Casteleyn 

An Moortgat 

Colette Vanberg 

Annemie Coussens 

Laura Vantuyckom 

Vanessa Kenis 

Preben Verbandt 

Caroline Picard 

Kim Casteleyn 

Rani Daryal 

Tom Debuck 

Laura Van Tuyckom 

Kelly De Cloedt 

Kelly Verbrugge 

Bianca De Baets 

Jacqueline du Fossé 

Nadine Cattoor 

Martine Kamanzi 



Op 1 september komen er dan ook een aantal nieuwigheden op ons af.  Je kunt dit allemaal rustig doorle-

zen op de website van de school (sint-andreas-brugge.be onder de rubriek ouders). Maar er zijn ook nieu-

wigheden die het schoolreglement niet halen.  Van beide zaken krijg je hier een korte opsomming: 

 

• Vanaf 1 september worden er geen dieren meer toegelaten op het schooldomein.  Honden moeten 

dus buiten de schoolpoort achterblijven. 

• Op school kun je geen melk meer kopen.  Natuurlijk mag iedereen zelf melk meebrengen.  Maar 

daarvoor gebruik je liefst een herbruikbare beker. 

• De leerlingen van het vierde leerjaar gaan dit jaar voor het eerst op boerderijklassen. 

• Op het zandplein werd een nieuwe pingpongtafel geïnstalleerd. 

• Op alle speelplaatsen hangen er borden zodat het voor iedereen duidelijk is wie er speelt en wat je 

er kan spelen. 

• Eind vorig jaar  (geen nieuwtje dus) investeerde de school in een twintigtal chromebooks.  Maar er 

komen, dankzij de opbrengst van de quiz, nog een aantal nieuw chromebooks bij. 

• In de eerste weken van september ontvangen een aantal klassen een digitaal bord. 

• Eerst stond er een paard naast de beuk, nu woont er 

blijkbaar iemand in de beuk.  Benieuwd wie er achter het 

deurtje zit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandacht : 
Bij het begin van het schooljaar ontvangen jullie kinderen heel wat folders en documenten. Kijk daarom 
iedere dag eventjes in de boekentas van uw kind. Ook in de agenda en het heen- en weer-schriftje bij de 
kleuters, noteren de juffen regelmatig taakjes of berichtjes. Het is echt wel belangrijk om dit iedere dag te 
doen, zodat de samenwerking tussen u en de school optimaal geregeld blijft.  Wij streven er naar om de 
meeste briefwisseling via mail door te sturen. Op die manier sparen we heel tijd en papier uit. Controleer 
dus ook regelmatig uw 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 geven we binnenkort aan de kinderen mee.  
 
Ook via facebook en Instagram ‘instagarenmarkt’ kunt u het reilen en zeilen van de school volgen. 
 

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


      Infomomenten :  
 

       Ouderavond:  
 

 Binnenkort ontvangen jullie nog een extra uitnodiging om kennis te maken met de leerkracht, de concre-
te werking in de klas en school en worden de nieuwe afspraken uitgelegd. 

Voor de lagere school gaat dit door op dinsdagavond 10 september. 
Voor de kleuters in de Garenmarkt voorzien we dit op vrijdagnamiddag 13 september en voor de kleuters 
in HH op vrijdagnamiddag 20 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.  

                          

    Feest :  
 

      Onze welbefaamde pasta-avond staat dit schooljaar gepland op zaterdag 8 februari. 

… 

 

        Talentenzoektocht :  
 

       Sterren stralen gaat door de week voor de paasvakantie …  

 

Je vindt alle belangrijke data ook terug in de schoolkalender en op de website van de school. 

 
Na elke vakantie is het even wennen.  Op school ontdek je dan telkens iets nieuws.  Daarom: 
 
Wist je dat …. 
 
• enkele juffen en meesters op school een nieuwe weg insloegen: 
  - juf Lore staat halftijds in de kunstklas L4C 
  - meester Bert neemt tot aan de herfstvakantie ouderschapsverlof.  Hij wordt in die  
     periode door juf Nele vervangen 
  - meester Tom wordt zorgmeester en maandagmeester in L6A 
  - juf Mieke gaat met haar superheldenklas naar L4B 
  - juf Majlen wordt de donderdagjuf in L3A 
• we met ons Exentra-kernteam starten met ons vierde opleidingsjaar.  Dit jaar staat de kangoe-

roeklas centraal en gaan we nog meer differentiëren. 
• we ons project mooimakers verder zetten.  Zo helpen we elkaar om onze school proper te hou-

den. 
• je opnieuw een gepersonaliseerde drinkbeker kunt kopen. 
• dat we nu ook een gepersonaliseerd koeken– of fruitdoosje in de aanbieding hebben 
• Je op de infoavond heel wat informatie over de school– en klaswerking kunt krijgen? 
 





Familienieuws : 

 

Geboorte 

Renée, kleindochter van juf Trui 

 

 


