
 

september 2020 

Beste ouders, 

Het nieuwe schooljaar gaat van start.  De tent ligt terug op zolder, de zwembroek in de kast en de 

schoolpoorten zijn weer geopend. 

Het wordt opnieuw een HARTelijk weerzien SAMEN met onze kinderen. 



Schoolorganisatie:  

 

 

Zoals elk schooljaar zijn er ook dit jaar weer een paar wijzigingen in de organisatie van de school. Hieronder vind je alles  

nog eens op een rijtje: 

 

Beleidsplatform 
 

 
 
 
 kleuterklassen Garenmarkt 

 

 
 

 
 
 kleuterklassen Heilig Hart 

 

 
 

 

Directeur: Martine Fontaine 

Beleidsmedewerker: Joost Van Eenoo 

Zorgcoördinator kleuter GA en HH: Michèle Deleye 

Zorgcoördinator eerste en tweede leerjaar: Tine Levrau 

Zorgcoördinator derde en vierde leerjaar: Ann Van Durme 

Zorgcoördinator vijfde en zesde leerjaar: Hanne De Meester 

Zorgleerkracht en aanvangsbegeleider : Tom Helewaut 

Eerste kleuterklas 1A: juf Greet Bouckaert 

Tweede kleuterklas 2A: juf An De Beir 

Derde kleuterklas 3A: juf Sabine Hostens 

Kinderverzorgster: juf Paulette 

Opvang slaapklasje: Liselotte Claeys 

instapklas 1C: juf Heidi Janssens/juf Trui Kaestekker 

Eerste kleuterklas 1D: juf Trui Kaestekker/juf Heidi Janssens 

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

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

Opvang slaapklasje: Muriël Grouve 



 klassen lager 
 

 
 
 
 
Zorg 
 

 

Eerste leerjaar 1A: juf Barbara Barth Vierde leerjaar 4B: juf Heleen Van 
Nieuwenhuyse/juf Hanne De Meester 

Eerste leerjaar 1B: juf Hilde Blomme 
  

Vijfde leerjaar 5A: juf Karin Robert/ 
meester Bert Declerck 

Tweede leerjaar 2A: juf Lies Van Maele Vijfde leerjaar 5B: juf Christine Balle-
geer/ juf Nicole Teetaert 

Tweede leerjaar 2B: juf Liesbet Wil-
demauwe/ juf Lore Moeyaert 

Vijfde leerjaar 5C: juf Ilse Ceulenaere 

Derde leerjaar 3A: juf Ann De Meester/juf 
Lore Denys 

Zesde leerjaar 6A: meester Kris Des-
met/meester Tom Helewaut 

Derde leerjaar 3B: juf Hilde Verschelde/
juf Lore Denys 

Zesde leerjaar B: meester Thijs Jaques 

Vierde leerjaar 4A: juf Mieke Degrande Zesde leerjaar C: juf Rachel Huys 

Zorgcoördinator en zorgleerkracht: juf Michèle Deleye 

Zorgleerkracht kleuters: meester Henk Catteeu 

Zorgcoördinator en zorgleerkracht eerste en tweede leerjaar: juf Tine Levrau 

Zorgcoördinator en zorgleerkracht derde en vierde leerjaar: juf Ann Van Durme 

Zorgcoördinator en zorgleerkracht vijfde en zesde leerjaar: juf Hanne De Meester 

Zorgleerkracht: juf Laurence Claerbout, juf Lore Denys, juf Veerle Decraemer, juf 
Lore Moeyaert en meester Tom Helewaut 

ICT: meester Daan Saelens 

 
 

Sport 
 

 
 
Secretariaat 
 

Kleuters, eerste en tweede leerjaar: juf Joke Geldhof 

Derde, vierde vijfde en zesde leerjaar en zwemjuf: juf An Van Hauwaert 



Opvang HH 
 

 
 

 

Opvang GA 
 

 

Inge Garmyn 

Kim Casteleyn 

Colette Vanberg 

Annemie Coussens 

Laura Van Tuyckom 

Vanessa Kenis 

Preben Verbandt 

Paul De Zutter 

Kris Mombert 

schoolrestaurant 
 

 
 
Onderhoud 
 

 

Kenny Dehens 

Jacqueline du Fossé 

Nadine Cattoor 

Martine Kamanzi 

Erwin De Muynck 

Laura Van Tuyckom (Garenmarkt) 

Kelly Verbrugghe (Garenmarkt) 

Kelly Decloedt (Heilig Hartschool) 





Corona-nieuws: 

Wij starten met de basisschool in code geel.  Hierdoor kunnen wij zonder noemenswaardige problemen 

opstarten.  We willen de maatregelen nog even oplijsten: 

• ouders mogen het schooldomein betreden maar dragen verplicht een mondmasker.        

 Dit zowel binnen als buiten het gebouw. 

• kinderen moeten geen mondmasker dragen. 

• als het niet nodig is, kom je niet in de gebouwen.   

• we vragen om de leerlingen vanaf het derde leerjaar alleen naar de klas te laten gaan.  

 Jongere kinderen kunnen tot aan de klasdeur begeleid worden als het nodig is. 

• probeer zo veel mogelijk via mail te corresponderen met de klasleerkracht.                       

 Een afspraak maken kan ook. 

• blijf niet op het schooldomein of aan de schoolpoort napraten. 

• hou afstand van het personeel, andere ouders en kinderen die niet tot jouw gezin         

 behoren. 

 

 

 

Ook buiten de school moeten we rekening houden met coronamaatregelen.  Deze hebben o.a. invloed op 

onze zwembeurten.  Doordat er maar een beperkte groep kinderen tegelijk in het zwembad binnen mag, 

hebben we de zwembeurten moeten herschikken.  Voorlopig gaan de zesdeklassers en de kleuters van 

het derde kleuter niet zwemmen.  Als we overgaan naar code groen, kunnen zij opnieuw mee zwemmen. 

 

Samen zorgen we voor elkaar. 



Aandacht: 

Bij het begin van het schooljaar ontvangen jullie kinderen heel wat folders en documen-

ten. Kijk daarom iedere dag eventjes in de boekentas van uw kind. Ook in de agenda en 

de klasdojo 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 de nieuwtjes van de klassen, foto’s, 
het dagelijkse 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.  
 

Infomomenten:  

Digitale 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 kleuters  gaat dit door op maandagavond 14 september. 

Voor de lagere school L1-L2-L3 op dinsdagavond 15 september. 

Voor de lagere school L4-L5-L6 op donderdagavond 17 september. 

Naast de uitleg over de klaswerking is er ook ruimte voor vele praktische vragen. Verdere info volgt via de 

klasleerkracht.  

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


Feest:  

 

 

 Kalender:  

 

De belangrijkste activiteiten van de school vind je terug op de jaarkalender van de school, die 
je ontvangt samen met deze eerste nieuwsbrief. Ook de vrije dagen en pedagogische studie-
dagen vind je terug op de kalender. De kalender is ook terug te vinden op de website.  Door 
de coronamaatregelen zijn sommige activiteiten nog onder voorbehoud. 

 
 
 

Wist je dat: 

-     enkele juffen en meesters nieuwe horizonten verkennen:  
juf Lore Moeyaert komt samen met juf Liesbet in de dolfijntjesklas (2B) 
juf Lore Denys is zorgjuf en ook klasjuf in de vlinderklas op donderdag en de zeeklas op vrijdag 
juf Laurence neemt de anderstalige kinderen onder haar vleugels 
juf Veerle wordt zorgjuf in de eerste graad 
juf Karin en meester Bert staan samen in de filmklas (5A) 

-     je opnieuw een gepersonaliseerde drinkbeker van de school kunt aanschaffen en ook een fruit– 
of koekdoosje erbij 

-      we het project ‘mooimakers’ verder zetten zodat onze speelplaatsen proper blijven 

-      jullie heel wat info over de werking van onze school te horen krijgen tijdens de infomomen-
ten.  

-       er een aantal digitale borden in de klassen bijkomen 
-     we het kleutereetzaaltje in de Heilig Hartschool helemaal opgesmukt hebben met een nieuw 

keukenblok en schilderwerk 
-    de peuter- en eerste kleuterklas van juf Heidi helemaal opgefrist werd met een likje verf en een 

nieuwe vloer 
-    de kleuterklassen van de Heilig Hartschool nieuwe meubeltjes kregen 
-    de kleuterschool klasdojo gebruikt om te communiceren met de ouders i.p.v. heen- en weer-

schriftje 
 

…eerste communie L1 en L2 samen op zondag 9 mei 2021 


