Nieuwsbrief
Beste ouders,

Eerst en vooral wil ikzelf en het ganse team van ’t Pleintje jullie een spetterend en vooral gezond
2019 toewensen.

Ik hoop dat we ook in dit jaar terug kunnen rekenen op de medewerking van ouders, grootouders,
vrienden, sympathisanten, leden van de Vriendenkring. Zonder jullie medewerking, hulp en/of
aanwezigheid kan een hedendaagse school het moeilijk allemaal alleen georganiseerd krijgen!
Alvast bedankt voor jullie inzet en vertrouwen.
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Inspectie op bezoek (doorlichting)
In de week van 21 januari ’19 tot en met vrijdag 25 januari ’19 wordt zowel onze lagere school als
onze kleuterschool doorgelicht.
Dat wil zeggen dat de inspectie komt kijken naar de onderwijskwaliteit die wij aanbieden aan onze
leerlingen. Maar ook naar de toestand van de gebouwen op gebied van veiligheid en netheid.
Het wordt voor ons eventjes een drukke week, maar eigenlijk zien we er naar uit omdat de
inspectie achteraf een rapport of verslag opmaakt.
Wij gaan natuurlijk voor een goed rapport maar er zullen hoogstwaarschijnlijk ook verbeterpunten
zijn.
We zullen jullie zeker op de hoogte houden van het resultaat van ons rapport en laten weten
wanneer en waar het volledige verslag online beschikbaar zal zijn.
Indien jullie meer info willen weten over wat zo’n doorlichting inhoudt en hoe deze verloopt kan
je steeds terecht op de website van de inspectie:
https://www.onderwijsinspectie.be Daar vinden jullie alle info over de doorlichting.
Andere nieuwtjes:
Juf Hilde Wellekens ( SES klasondersteuning ) ligt helaas een tijdje uit uit wegens ziekte evenals Juf
Sandra Van Pestel van L2B, die een heelkundige ingreep dient te laten doen.
We proberen deze collega’s zo goed mogelijk te vervangen. Maar helaas is het niet evident om
direct vervanging te vinden wegens het tekort aan onderwijzers.
Voorlopig hebben we Juf Lydia van de korte vervangingen kunnen inschakelen om de klas van L2B
op te vangen.
Om Juf Hilde te vervangen hebben we dan intern wat verschoven zodat Juf Nysrina haar kan
vervangen.
Leuk nieuwtje is dan weer dat er 2 collega’s een baby verwachten:
Juf Véronique De Wachter L5A,
die hoogstwaarschijnlijk na de krokusvakantie met
zwangerschapsverlof gaat. Haar vervanging staat al ingepland!
En Juf Allesandra Smets, kleuterjuf van ’t Lindeke, is ook zwanger, zij dient echter al thuis te blijven
in het kader van moederschapsbescherming.
Zij wordt vanaf eind januari tot einde schooljaar vervangen door juf Anouk Walschap.
Niet vergeten!!!!
Heb je nog een peuter van geboortejaar 2017 of een kleuter die volgend schooljaar naar het 1ste
leerjaar gaat, waarvan er al een broer of zus bij ons op ’t Pleintje of in ’t Lindeke zit kom
hem/haar dan snel inschrijven.
Momenteel is het voorrangsregeling voor inschrijvingen van broers en zussen.
Deze loopt nog tot en met 22 februari 2019.
Let op! Als je kleuter in de derde kleuterklas (K3) in het ’t Lindeke zit is hij/zij al automatisch
ingeschreven voor het 1ste leerjaar op ’t Pleintje.
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FUN FOR KIDS
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