
Wij zijn klaar voor een ‘GOED’ schooljaar 2021-2022!

We hopen dat jullie genoten hebben van een welverdiende en deugddoende
zomertijd.
De vakantie wordt dichtgeritst. Een nieuw schooljaar gaat open met eindelijk minder
beperkende coronamaatregelen.
Wij wensen onze kinderen een gelukkig nieuw schooljaar toe.



september 2021
De start van een nieuw schooljaar

Ons schoolteam
Ons schoolteam is gegroeid

juf Charlotte in de sterrenklas (K3A)
juf Joke en juf Julie als zorgju�en in de kleuterschool
juf Kelly als kinderverzorgster
juf Laura in de Jip en Jannekesklas (L1A)
juf Iris in de dolfijnenklas (L2B)



Aandacht :
Bij het begin van het schooljaar ontvangen jullie kinderen heel wat folders en documenten.
Kijk daarom iedere dag eventjes in de boekentas van je kind. Ook in de agenda en de
classdojo bij de kleuters, noteren de ju�en regelmatig taakjes of berichtjes. Het is echt wel
belangrijk om dit iedere dag te doen, zodat de samenwerking tussen jou 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 je
mail.

www.sint-andreas-brugge.be vind je de nieuwtjes van de klassen, foto’s, het dagelijks menu
en allerhande 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) binnenbrengen 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


Save the Date
Oudermiddag/avond:
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 14 september.
Voor de kleuters GA op vrijdagnamiddag 17 september.
Voor de kleuters HH op vrijdagnamiddag 24 september.

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



● Zaterdag 25 september 2021 Feest eerste communie L2 en L3
● 14 september 2021 Eerste steenlegging

De werken aan onze nieuwbouw in de Jakobinessenstraat heel goed opschieten. Zo
goed dat de eerste steenlegging reeds gepland staat op dinsdag 14 september. De
presentatie van de nieuwbouw is nog steeds te bekijken op
https://youtu.be/8CUZJmYqEzg

● Kalender :
De belangrijkste activiteiten van de school vind je terug op de jaarkalender van de school,
die je ontvangt samen met deze infobrief. Ook de vrije dagen en pedagogische studiedagen
vind je terug op de kalender. De kalender is ook terug te vinden op de website.

● Zin om even te koekeloeren in de kleuterklassen van onze jongste kleuters kom dan
zeker langs op volgende dagen.

https://youtu.be/8CUZJmYqEzg


Wij zien je graag in het verkeer
Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen zich veilig in het verkeer begeven, daarom

vragen we om bij alle verplaatsingen een fluovest te dragen.


