DEEL 1: ALGEMENE INFO…
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Beste ouder(s),
De ZOMERVAKANTIE staat voor de deur…tijd dus om u
voor de laatste keer dit schooljaar een pak informatie
mee te geven over het reilen en zeilen op school.
in de nieuwsbrief blikken we terug op het voorbije schooljaar. Maar we
blikken ook reeds vooruit op het volgende schooljaar…
De ‘grote vakantie’ begint en ik ben er zeker van dat die voor iedereen
meer dan deugd zal doen.
Zeker voor de kinderen… want zij hebben zich ook dit jaar moeten
inspannen om zoveel (nieuwe) dingen te leren.
Ook dit schooljaar kregen ze een hoop leerstof te verwerken.
Maar nog belangrijker is hetgeen we, elke dag opnieuw, probeerden mee
te geven: het streven naar een Goed Gevoel School… : het omgaan met
anderen, vrienden maken, zich inleven in anderen, …
Maar ook voor de leerkrachten is de vakantie welkom. Ook zij hebben
zich dit schooljaar volop gegeven om uw kind zo goed mogelijk te
begeleiden. En ook voor hen is leerstof zeker niet het belangrijkste.
We sluiten een tof jaar af. Een jaar met veel leuke momenten,
uitstappen, activiteiten, … Teveel om op te noemen ! Een jaar met veel
leuke, plezante, toffe zaken. Maar…af en toe ook wel eens met minder
leuke of zelfs vervelende zaken… maar ook dat hoort erbij.
Op onze website: www.sjb2.be , op Facebook en in de fotoalbums vond
je ook dit jaar veel informatie en foto’s over het schoolgebeuren… en ook
tijdens de vakantie kan je geregeld updates verwachten.
Heeft u nog vragen of opmerkingen … aarzel zeker niet om contact op te
nemen met de klasleerkracht of de directeur !
Veel leesgenot en een deugddoende vakantie,
de directeur
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OPENINGSUREN:
De directeur is bereikbaar, liefst na afspraak, elke werkdag van 1 tot 10
juli én van 20 tot 31 augustus van 9 uur tot 12 uur (en op andere
momenten op afspraak) op: 0492 97 33 93 of via info@sjb2.be
De school is gesloten van 11 juli tot en met 19 augustus.

Vrijdag 29 juni is de LAATSTE SCHOOLDAG van JUF LUT.
Juf Lut neemafscheid van onze school.
Jarenlang was ze kleuterjuf in de school van
Outrijve. Ze stond er zelfs een aantal jaar alleen
voor in de kleuterschool in een 1-2-3-klas.
Honderden kleuters begeleidde je in hun
ontwikkeling… je leerde hen zoveel dingen en je
hield van hen allemaal.
Juf Lut, we zullen je allemaal heel hard missen…
Je bleef niet alleen tot op de laatste dag een
gedreven leerkracht, die elke les opnieuw het beste
van zichzelf gaf voor alle kleutertjes... Maar ook
binnen het leerkrachtenteam was je iemand die tot
op de laatste dag je verantwoordelijkheid opnam en
steeds met iedereen het beste voor had.
Juf Lut, geniet ten volle van die welverdiende rust.
Vergeet ons niet… want ik ben er zeker van dat wij en die honderden
kinderen en ouders ook jou niet zullen vergeten.
Bedankt voor jouw inzet voor de school !

En we nemen op het einde van het schooljaar ook
afscheid van:
Juf Stefanie, juf Joke, juf Channa en juf Julie: bedankt voor jullie
inzet voor de school… het ga je goed !
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Bij het einde van dit schooljaar willen we zeker een heleboel mensen danken.
Om onze leuze: GOED ONDERWIJS ONDER DE KERKTOREN waar te kunnen
maken, moeten we kunnen rekenen op de steun en de medewerking van velen.
Heel veel mensen zorgen er elk op hun manier en met hun inbreng voor dat onze
kleine dorpsschool toch echt goed onderwijs brengt…
Eerst en vooral wil ik de leerkrachten bedanken… voor de dagdagelijkse en
onafgebroken inzet tijdens die ze ook dit schooljaar opnieuw toonden. Ik wil hen
zeker ook danken voor het enthousiasme waarmee ze elke dag opnieuw voor de
klas staan.
We vergeten ook de andere medewerkers van de school niet: de mensen van het
secretariaat, van de refter en de opvang, van het onderhoud, de klusjesman…. Zij
zorgen er door hun hun inzet en medewerking voor dat het leven en werken op
school soepel kan verlopen.
Dank ook aan de mensen van de ouderraad. Ook hun inzet is belangrijk voor onze
school. Het meedenken en meebouwen aan een goede school, het positief kritisch
meezoeken naar verbeteringen zorgt ervoor dat de school voor alle kinderen een
betere school wordt. En natuurlijk is de hulp bij schoolfeesten, … meer dan welkom !
Een speciaal woordje van dank ook voor de vrijwilligers, mensen die wekelijks een
stuk van hun vrije tijd opofferen om ten dienste te staan voor onze school.
Dat zijn onze buschauffeurs, de leesmoekes, de fruitouders, de zwemouders, de
puzzelmoekes, …

Bedankt zeker ook aan alle ouders.
Bedankt voor uw sympathie voor de school en voor het vertrouwen.

Op het oudercontact kreeg u het zomerrapport. Voor de leerlingen van
de lagere school is dit een ‘groot’ rapport.… Hiervoor werden grotere
leerstofpakketten en –onderdelen bevraagd.
Voor de kleuters is dit opnieuw “Mijn portret”.
Heeft u na het gesprek met de klasleerkracht nog vragen of
opmerkingen over de resultaten of over de vorderingen … van uw
kind, aarzel dan niet van de directeur te contacteren:
0492 97 33 93 of info@sjb2.be
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U en uw kind kregen van ons een VAKANTIEKAART.
We wensen u en uw kind hiermee eerst en vooral
een prettige vakantie toe.
Maar we geven ook een stukje informatie mee.
SCHOOLBENODIGDHEDEN:
Op de kaart vermelden we waar u bij het begin
van het schooljaar zelf voor zorgt en vooral ook
waarvoor u niet hoeft te zorgen.
Alle benodigdheden voor op school: boeken, schriften
en schoolgerief (schrijfgerief, kleuren, mappen,…)
krijgen de kinderen op de eerste schooldag op school.
INFO-AVOND
Op de infoavond geven we u eerst graag informatie over hoe wij op
school werken, over onze visie op zorg, …
In een tweede deel trekken we naar de klas van uw kind waar de
leerkracht u informeert over de werkwijze in de klas, de afspraken, de
nieuwigheden, … .
Voor de afdeling Kerkhove op dinsdag 11 september om 19u00.
Voor de afdeling Outrijve op donderdag 13 september om 19u00.
U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging bij de start van het schooljaar.

OP VOLGEND SCHOOLJAAR

1) SCHOOLBROCHURE-SCHOOLREGLEMENT:

Ook nu zijn er een aantal wettelijke en andere wijzigingen op 1
september. Het schoolreglement en de schoolbrochure worden deze
zomer aangepast. In de nieuwsbrief van 1 september krijg je een
opsomming van de wijzigingen.
De nieuwe schoolbrochure zal vanaf dan ook op de schoolwebsite te
zien en te downloaden zijn. Wie een papieren exemplaar wil, kan dit
dan ook aanvragen.

6

2) JAARTHEMA 2018-2019:

De voorbije 2 schooljaren werkten we
rond de ‘Goed –Gevoel- school’.
Volgend schooljaar bouwen we hieraan
verder en doen we dat aan de hand van
het boek: ‘GELUK voor kinderen’.
We starten vanuit 10 sterke verhalen,
opgebouwd rond de 10 sleutels van geluk.

3) ZWEMMEN, TURNEN…

 De zwemlessen voor het lager gaan
opnieuw door op donderdag.
 De planning zwemmen krijgt u begin september.
 Ook onze 2de en 3de kleuters gaan geregeld zwemmen: elke klas 5 x,
telkens op een dinsdag.
 Turnen: lager: Outrijve: maandag-NM / Kerkhove: vrijdag-VM
 Kleuter: De planning krijgt u bij het begin van het schooljaar.

4) ENKELE DATA…

- 1ste schooldag: maandag 3 september
- Info-avonden: (met start om 19u00)
Kerkhove: dinsdag 11 sept / Outrijve: donderdag 13 sept
- Vrije dagen: maandag 8 oktober én maandag 29 april
- Pedagogische studiedagen: woensdag 24 oktober, woensdag
30 januari en vrijdag 28 juni.
- Vormsel 2019: zaterdag 27 april om 16.30u (in Avelgem)
- 1ste communie: 2019:
o Kerkhove: zaterdag 11 mei om 15 u
o Outrijve : zondag 12 mei om 10 u
- Instapvieringen (voor de eerste communicanten):
2 december 2018 / 20 januari 2019 / 24 maart 2019
telkens om 10.30 uur in Avelgem

5) NIEUWE GEZICHTEN OP SCHOOL :

Juf Hannah
Juf Liesa
juf Emma
de
4de lj Kerkhove 1ste graad Outrijve 2 graad Kerkhove
+ 1ste lj Kerkhove
(dit jaar 2de gr Ke)
(deed vervanging van
+ ambulante lkr
juf Liselot: 1ste lj Ke)
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6) OVERZICHT VAN DE KLASSEN-FUNCTIES: 2018-2019
KLEUTER
Peuter & 1ste kleuter
2de-3de kleuterklas
Zorgcoördinator kleuter
Bewegingsopvoeding
LAGER
1ste graad
halftijds 2de leerjaar
2de graad
halftijds 4de leerjaar
3de graad
ambulante uren
Zorgcoördinator: lager
Bewegingsopvoeding
Administratie

OUTRIJVE

KERKHOVE

Juf Sanderijn
Juf Suzy
Juf Maaike – juf
Juf Marleen
Nathalie
Juf Goedele
Meester Bert

OUTRIJVE

KERKHOVE

Juf Liselot
– juf Hannah
Meester Maarten
Juf Annemie
Juf Marianne
Juf Emma
Juf Veerle
Juf Hannah
Meester Jelle
Meester Frederik
Juf Veerle – juf Hannah
Juf Heidi
Meester Bert
Ann, Vera, Nancy
Juf Liesa

SECRETARIAAT wordt LEERKRACHTENLOKAAL:
Deze zomer verdwijnt het secretariaat opnieuw naar Outrijve.
Het lokaal dat daardoor vrijkomt, wordt leerkrachtenlokaal.
De directeur zal ook daar geregeld aan het werk zijn.

EINDE VERBOUWINGSWERKEN:
Dit schooljaar was het voor iedereen aanpassen
aan de moeilijke situatie met de (ver)bouwwerken.
Dank aan iedereen voor het begrip.
Normaal komt er aan de werken en de moeilijke situatie een eind op 3
september! De werken zouden moeten afgerond zijn.
In september zal u de kans krijgen om onze vernieuwde school te komen
verkennen… maar later meer daarover !
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Normaal kreeg u reeds de leerlingen-rekening van juni.
Mogen wij vragen om deze te bekijken.
Merkt u dat er een fout in de rekening staat, dan vragen we om de
factuur niet te betalen, maar ons dit zo snel mogelijk te laten weten (via
0492 97 33 93 of info@sjb2.be). Wij bekijken dit en bezorgen u een
nieuwe factuur.
Mogen wij ook vragen om de rekeningen stipt te betalen!

Afdeling Kerkhove
dag
3
10
11
18
21
28

3
31

dag
2
4
9
11
12
25
29
31

Afdeling Outrijve

Maand juli
naam
klas
dag naam
de
Yara
2 kl
2
Emiel
ste
Eva
1 kl
6
Nore
de
Fiel
2 kl
7
Leonor
de
Febe
5 lj
14 Emiel
de
Maxim
2 kl
14 Lowie
ste
Alizée
1 ljl
18 Milo
18 Alina
Personeel
19 Oona
Juf Goedele (zoco)
20 Charlotte
Nancy (administratie)
23 Martin
25 Jade
29 Marie
30 Cybelia
naam
Fons
Bauke
Pauline
Fay
Rachelle
Mathis
Anouk
Samvel

Maand augustus
klas
dag naam
de
2 lj
10 Ella
ste
1 kl
12 Ziva
de
4 lj
26 Caitlin
de
6 lj
4de lj
Personeel
ste
1 kl
22 Luc (refter Ou)
de
6 lj
5de lj

klas
1ste lj
3de lj
4de lj
5de lj
5de lj
2de kl
4de lj
2de kl
1ste lj
1ste kl
1ste lj
1ste kl
1ste kl
klas
2de kl
5de lj
4de lj
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Ouderavond met inschrijving vormeling:
woensdag 12 september om 20 uur in de kerk van Avelgem.
Als je kind in Avelgem gevormd wil worden, surf dan voor 9
september naar http://vormsel.heiligefamilieavelgem.be en vul
het onlineformulier in. Vergeet niet op verzenden te klikken.

Op maandag 25 juni werden op school de laureaten
in de schoolsport gehuldigd.
De kinderen die aan de 4 interscolaire activiteiten deelnamen werden
gehuldigd en kregen een geschenkje van het gemeentebestuur.
De 4 activiteiten zijn:
veldloop – ballennamiddag – zwemnamiddag – wandelnamiddag
Deze leerlingen namen aan de 4 wedstrijden deel :
Afdeling Outrijve
Louise Kindts
Emiel Vanhalst
Jaron Delabie
Ralph Lievens
Freeke Michiels
Lukas Verhelst
Emma Matton
Cedric Vancauwenberghe
Nore Vandennieuwenborg
Margot Vanhalst
Wiebe Michiels
Chanel Vandewoestyne
Christian Vercouter
Lucca Van Haesebroucke
Gustaaf Versieren

ste

1 lj
1ste lj
2de lj
2de lj
2de lj
2de lj
3de lj
3de lj
3de lj
3de lj
4de lj
4de lj
4de lj
6de lj
6de lj

Afdeling Kerkhove
Lize Verleyen
1ste lj
Fons Cousaert
2de lj
Julie Dekeyser
3de lj
Jari Dermaut
3de lj
Emiel D’Hondt
3de lj
Cheyenne Nies
3de lj
Elise Dekeyser
5de lj
Yaro D’Hondt
5de lj
Febe Messeeuw
5de lj

Word jij volgend jaar ook één van de
SPORTIEVELINGEN ???
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We proberen op onze school een ruim
sportief aanbod te bieden.
Turn- en zwemlessen, sportnamiddagen,
deelname aan schoolsportnamiddagen,
sportieve acties op school, …
En dat loont… onze kleuters en leerlingen
zij echte sportievelingen !!
En ook dit jaar zijn we met onze
school laureaat van de actie:

‘Sport beweegt je school 2.0’

Het is een uitdagend schooljaar geweest voor de leerkrachten en de
kinderen. De bouwwerken stelden hun geduld en flexibiliteit op de proef.
Gelukkig is het einde in zicht.
Een nieuw schooljaar = een nieuwe school.
Dankzij uw steun en die van vele sponsors kunnen we met de ouderraad
helpen bij de aankoop van nieuwe meubeltjes.
De allerkleinsten bij Juf Sanderijn, maar ook de nieuwe klassen van het
2de en 4de leerjaar worden getrakteerd op nieuwe banken en stoelen.
In de loop van volgend schooljaar voorzien we nog gordijnen voor in de
refter, materialen voor de nieuwe speelplaats, enz.
We danken jullie voor uw bijdrage!
Wij nemen helaas dit schooljaar ook afscheid van 3 ouderraad-leden.
May nam 5 jaar het voorzitterschap op zich en Carlos en Delfine waren
onze huisfotografen van dienst.
Bedankt May, Carlos en Delfine voor jullie hulp, enthousiasme en
gedrevenheid! Het was fijn om met jullie samen te werken.
Mocht u interesse hebben om volgend schooljaar lid te worden van de
ouderraad, dan bent u van harte welkom!
Vele handen maken licht werk!
Namens de ouderraad wensen we u een
fijne vakantie!
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Wil je graag ontroeren met een instrument, toveren met woorden, voordragen of
schitteren als acteur tijdens het toneel ? Wil je graag tekenen, schilderen of werken
met vormen en kleuren ? Schrijf je dan in bij het kunstonderwijs in Avelgem !
Wanneer en hoe kan je inschrijven ?
 Online inschrijven kan via:
www.mijnacademie.be/conservatoriumkortrijk of
www.mijnacademie.be/academiekortrijk
Per gezin maak je één account aan.
Zo krijg je een overzicht van alle gezinsleden die op dat adres gevonden
 Op ons secretariaat (tijdens de openingsuren) : 1 tem 7 juli / 22 tem 31 aug.
Aan het conservatorium kan je de volledige cyclus woord en muziek volgen
Aanbod Woord
Vanaf 6 jaar : NIEUW ! Plankgastjes : Op een speelse manier word je
ondergedompeld in de wereld van het woord : babbelen, vertellen,
moppen tappen, toneelspelen, … Kom mee op ontdekkingstocht !
Vanaf 8 jaar :
Woordatelier 1 uur per week (dictie)
Vanaf 12 jaar : Woordkunst Drama + voordracht 2 uur per week
Vanaf 16 jaar : Vertolkend acteur + Dramalab 1 uur per week
Aanbod Muziek
accordeon, altsaxofoon, bugel, cello, cornet, dwarsfluit, gitaar,
hoorn, klarinet, klassieke zang, piano, slagwerk, sopraansaxofoon,
trombone, trompet, tuba en viool.
Vanaf 6 jaar : NIEUW ! Opmaatjes : In deze leuke lessen leer je zingen over
beren, paddenstoelen en vliegende bezems, af en toe bespeel je ook al een
instrument, ben je 7 jaar, dan kan je onmiddellijk starten met een instrument !
Vanaf 8 jaar : Muzikale Culturele Vorming 2 u/week + instrument 1 u/week
Vanaf 12 jaar : Muzieklab + instrument + groepsmusiceren
Vanaf 16 jaar : Instrument + groepsmusiceren
GAVKA heeft een uitgebreid aanbod beeldende vorming.
Voor 6- t.e.m. 11-jarigen : 2 lesuren per week : algemeen beeldende vorming
Voor leerlingen 5de en 6de leerjaar :
2 lesuren per week
audiovisueel atelier (= animatie op iPads) NIEUW !
Voor jongeren (vanaf 12 jaar): 4 leerjaren met 4 lesuren per week
waarnemingstekenen, kleur- en vormstudie, kunstinitiatie
Voor volwassenen (vanaf 17 jaar): 4 lesuren per week
waarnemingstekenen, kleurstudie, kunstinitiatie
Meer info :
Conservatorium Avelgem
Kasteelstraat 3b
8580 Avelgem
056/65 30 67
conservatorium@avelgem.be
www.avelgem.be/kunstonderwijs
contactpersoon : Tom Colpaert

Academie Gavka
Yzerwegstraat 1
8580 Avelgem
0494/17 06 84
gavka@avelgem.be
www.avelgem.be/kunstonderwijs
contactpersoon : Jos Naessens
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