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… We zijn in de WOLKEN... 
 
Voelde je op het einde van augustus ook die kriebels, zowel als kind, ou-
der of leerkracht? Sliepen jullie de laatste dagen ook wat onrustiger, al 
denkend aan dat nieuwe schooljaar? Ben je de school verschillende ke-
ren gepasseerd? Zag je al leerkrachten bezig hun klas op orde te zetten, 
naamkaartjes in orde te maken, boeken mooi op stapels te leggen?  
Het zijn allemaal de eerste symptomen van de ‘nieuwe schooljaar’-
ziekte! Aan allerlei dingen merk je dat het vakantieritme langzaam ver-
schuift naar het vertrouwde ritme van een nieuw schooljaar. En ja, na-
tuurlijk willen we dat alle kinderen zich goed voelen in de klas en op 
school. De juffen en de meesters maken allerlei plannen om het zo ge-
zellig mogelijk te maken bij de start van het nieuwe schooljaar.  
Vooral voor de kinderen is de overgang van vakantie naar school een 
hele aanpassing (en voor vele ouders ook). Ze kijken uit naar wat dit 
schooljaar hen en ook jullie gaat brengen. Het zijn spannende tijden. On-
ze leerkrachten die begaan zijn met jullie kinderen doen er alles aan om 
de stap zo aangenaam mogelijk te maken en hen beter te leren kennen. 
Dit doen ze vooral zelf in de eerste weken, maar ook via de overgangs-
gesprekken die ze met de klas voor en na de eigen klas houden.  
 
Die eerste momenten op de speelplaats voor de eerste schoolbel gaat, 
bracht alweer die bijzondere maar gezellige spanning. Bij een aantal 
eersteklassers en nieuwelingen zag je misschien hier en daar een be-
dremmeld gezicht. Maar je zag vooral de hartelijke vriendschappen en 
groepjes van kinderen die elkaar een vakantie lang hebben gemist. Ook 
jullie, ouders, keuvelden samen met hier en daar een vleugje van 
nieuwsgierigheid, bezorgdheid of opluchting. Al gauw was het een ge-
zellige drukte en waren we allemaal in de WOLKEN. 
 
Om maar niet te spreken over de nieuwe dingen die de kinderen gaan 
leren en ontdekken, de leuke en misschien ook wel minder leuke vak-
ken. Hopelijk wordt het een superfijne ontdekkingstocht die men alleen, 
per twee of in groepjes gaat beleven. De tocht gaat verder om elk aan 
het werk te gaan met zijn talent(en) en die verder te verfijnen. Talenten 
die jouw kind zal maken tot de mens die het later zal worden … !  
Ik wens dan ook alle leerlingen, alle ouders en alle leerkrachten een fijn 
nieuw schooljaar toe! Samen met het hele schoolteam zullen we dit 
schooljaar weer ons beste beentje voorzetten om jullie kinderen nieuwe 
dingen te leren maar ook te ZORGEN voor hen! 
 
Philippe Soens 
Directeur 
 

                    EEN NIEUW SCHOOLJAAR...  



       VRIJ CLB-DEINZE IN EEN NIEUW KLEEDJE 

Waarom veranderen ?  

VCLB Deinze werkte al lang op dezelfde manier; aan elke school was een school-

team verbonden (psycholoog of pedagoog, maatschappelijk werker, arts en 

verpleegkundige) dat alle vragen opnam. Ons takenpakket is de laatste jaren 

erg veranderd. Daarom was deze manier van werken niet meer haalbaar.  

We gingen, met de hulp van Flanders Synergie (www.flanderssynergie.be), op 

zoek naar een ander organisatiemodel.  

 

Wat verandert er ?  

Vanaf 1 september is aan elke school 1 onthaalmedewerker verbonden die elke 

nieuwe vraag beluistert. Onze 9 onthaalmedewerkers zijn psycholoog, peda-

goog of maatschappelijk werker. Zij vormen samen het onthaalteam van het 

CLB.  

Leerlingen en ouders kunnen rechtstreeks of via de school de onthaalmedewer-

ker contacteren. De onthaalmedewerker van uw school is  

 

 

 

Leen Christiaens  

Mailadres : leen.christiaens@vclbdeinze.be  

GSM nummer : 0491/901305  

 

 Afhankelijk van de vraag kan de onthaalmedewerker  

 

 

 

 

Het trajectteam bestaat uit verschillende medewerkers: artsen, maatschappelijk 

werkers, psychologen en verpleegkundigen. Zij gaan aan de slag met alle vra-

gen die het onthaalteam hen doorgeeft. Zo kunnen zij bv. voorstellen een aantal 

begeleidingsgesprekken te doen of bepaalde testen of vragenlijsten af te ne-

men, om een duidelijker beeld te krijgen van wat er aan de hand is.  

Het medisch team bestaat uit artsen en verpleegkundigen. Zij nemen de medi-

sche onderzoeken, vaccinaties en vragen rond besmettelijke ziekten op.  

De arts en verpleegkundige van uw school zijn  

 

 

  

 

… WAT WAREN WE IN DE WOLKEN! 

Vrijdagochtend 1 september was het zover. De boekentassen werden ge-

maakt en de boterhamdozen werden opnieuw gevuld. Met een beetje 

zenuwen bij leerlingen, ouders en leerkrachten stond iedereen met een 

brede glimlach klaar aan de schoolpoort. Het was duidelijk dat iedereen 

in de wolken was. Iedereen had er zijn redenen toe … De leerkrachten 

omdat ze nieuwe leerlingen mochten verwelkomen in hun klas en voor 

het leuke weerzien met iedereen. De ouders omdat de dagelijkse routine 

opnieuw kon starten. En de kinderen omdat ze terug alle dagen konden 

spelen met hun vriendjes. Hun brede glimlach werd vastgelegd op foto. 

Toen iedereen zijn wolkje had gevonden, werd er naar de klassen gevlo-

gen. Maar ook de tijd vloog voorbij … Al snel rinkelde de bel voor de eer-

ste speeltijd. Daar bood het oudercomité een stukje cake en een drankje 

aan. Na de kennismaking en misschien al de eerste lessen werd het al snel 

15:30. Tijd om met een brede glimlach terug huiswaarts te keren! 

                     EERSTE SCHOOLDAG... 

Celine De Maertelaere 

Verpleegkundige 
Nathalie Nuttinck 

Arts 



Jullie hebben mij, Leontine Schelstraete, waarschijnlijk al 

gezien op de school. Omdat ik nieuw ben dit schooljaar, 

stel ik mij graag aan jullie voor. 

22 jaar geleden ben ik geboren en sindsdien woon ik nog 

steeds in Landegem. Net zoals mijn 2 broers, Corneel en 

Rutger en mijn zus Ottilie heb ik als leerling in Landegem op 

school gezeten. 

Al  van jongs af aan speelden we thuis schooltje met juf 

Leontine. De keuze om lager onderwijs te studeren was dan 

ook snel gemaakt. 

In januari 2017 studeerde ik af aan de Artevelde Hogeschool in Gent. Na 

enkele maanden ervaring te mogen opdoen in verschillende scholen, kreeg 

ik te horen dat men extra leerkrachten zocht in Landegem. Vanaf 1 septem-

ber werd ik juf op de Gemeenteschool in Landegem. Leerkrachten van 

vroeger worden nu collega's, toffe collega’s heb ik al mogen merken. 

Ter ontspanning na het lesgeven ga ik graag gaan sporten. Vroeger was ik 

ook lid van de Chiro in Landegem. 

Zelf heb ik heel graag op deze school gezeten en ik ben ook heel blij dat ik 

vanaf dit schooljaar het leerkrachtenteam mag versterken. Ik kijk ernaar uit 

uw dochter/zoon te mogen begeleiden doorheen de lagere school en er 

samen een spetterend schooljaar van te maken. 

Tot snel! Juf Leontine 

Graag stel ik mij even voor als nieuwe leerkracht op 

school. 

Als ‘oud-leerling’ van de school ben ik eigenlijk niet 

volledig nieuw. 

Mijn naam is Aurelien Muys, inderdaad de dochter 

van (meester) Geert Muys. 

Ik ben 23 jaar, woon in Landegem en ben aan mijn 

derde werkjaar als juf gestart. 

Deze keer als trotse juf van 5b! Ik ben sportief.  

Fietsen, lopen en dansen zijn mijn favoriete bezigheden. 

Misschien komen we elkaar ook op die manier eens tegen? 

Juf Aurelien 

         NIEUWE LEERKRACHTEN  

Het nieuwe schooljaar is nog maar pas van start gegaan en toch wil-

len wij reeds een beroep op jullie doen. Voor dit schooljaar zijn wij op 

zoek naar ouders, grootouders, familie enz… die graag een beetje wil-

len meehelpen aan volgende activiteiten: 

 

- niveaulezen: op woensdag van 8u35tot 9u25 om de 14 dagen  

 – data worden later doorgegeven (info bij de zorgcoördinator); 

- hoekenwerk: één maal per week (50’) een groepje van 4 à 5 leer-

lingen begeleiden; 

- gemachtigd opzichter: elke morgen (8u10-8u35) of avond (15u30-

15u45) zorgen voor de veiligheid van de kinderen bij het oversteken 

(info bij directie); 

- begeleiding bij lessen muzische vorming (info bij de leerkrachten). 

 

Wie ons hiermee kan helpen, zou ons een grote dienst bewijzen. 

       HULP GEZOCHT 

     TENTOONSTELLING ‘BRUILOFT’ 

Op onze facultatieve verlofdag, donderdag 21 september 2017, zetten 

we met onze school een heuse tentoonstelling rond het thema 

‘BRUILOFT’ op touw. Deze ging door ter gelegenheid van Landegem-

kermis in het Ontmoetingscentrum Ter Kale. Vele bezoekers kwamen ze 

bewonderen. Het was een waar succes! 



Ook eerste schooldag voor het  

oudercomité 

 

In september gaan naast de leerlingen 

traditioneel ook hun ouders aan de 

slag. Dit jaar tonen opnieuw zo’n 30 

ouders hun betrokkenheid met de gemeenteschool door deel uit te maken van 

het oudercomité. Minstens eens per twee maanden komen we met de directie 

en de leerkrachten samen rond ons gezamenlijke doel: een goede, open en 

hechte school uitbouwen voor onze kinderen. Klinkt dat formeel? Een heel klein 

beetje misschien, want wij doen dat in een vergadering. Maar het resultaat is 

heel ongedwongen: de bijeenkomsten zijn het startpunt voor allerlei fijne activi-

teiten. Zo organiseren en ondersteunen de helpende handen van het ouderco-

mité onder andere het jaarlijkse eetfestijn en het schoolfeest, de koekjesverkoop 

en een wijndegustatie. De opbrengsten daarvan gaan opnieuw naar de school 

met financiële steun voor bijvoorbeeld pedagogische aankopen of de verfraai-

ing van de leer- en leefomgeving. Binnenkort komt er op de speelplaats een -

citaat van een paar leerlingen - ‘vetcool’ speeltoestel. 

Met een toast, een schouderklop en een kropje in de keel nam het oudercomi-

té in september afscheid van voorzitter Paul Schollier. Nu zijn kindjes richting mid-

delbare school trokken, wordt Paul opgevolgd door Bert Janssen. Bert zat tot 

vorig jaar de ouderraad van de Berenboot voor. Opnieuw een toast, schouder-

klopjes en hier en daar een krop in de keel. Paul, nogmaals dank voor al je in-

spanningen en engagement. En Bert, uiteraard van harte welkom! 

 

Schoolraad 

 

In oktober houdt ook de schoolraad opnieuw zitting. De schoolraad adviseert 

de inrichtende macht van onze school, de gemeente Nevele, over een aantal 

thema’s. Dat advies is vaak verplicht, want vastgelegd door een Vlaams de-

creet. Daarin spreekt men onder meer over het studieaanbod, het leerlingen-

vervoer, infrastructuurwerken, het schoolreglement, en het welzijns- en veilig-

heidsbeleid op school. Naast de twee Nevelse gemeentescholen zetelen er 

evenredige vertegenwoordigingen van het personeel en de lokale gemeen-

schap in de schoolraad. Via de vertegenwoordiger vanuit het oudercomité is 

de relatie met de schoolraad gegarandeerd. Voor het oudercomité van onze 

school vervult Kurt Laforce die rol. 

 

Zowel het oudercomité als de schoolraad zijn aanspreekpunten voor de ouders. 

Heb je vragen of suggesties, of wil je aan het oudercomité deelnemen? Mail 

naar oc@gslandegem.be, of bel Bert (0473 57 57 21) of Kurt (0476 78 09 19).  

Je kunt de activiteiten van het oudercomité volgen op facebook: 

 @oudercomitegbslandegem 

       OUDERCOMITE 

 

Zorg dragen voor elk kind is rekening houden  

met de noden van elk kind. 

 

In de Gemeenteschool hebben we oog voor enerzijds de kennis die 

wij onze kinderen bijbrengen, anderzijds voor hun ontluikende sociale 

vaardigheden en hun welbevinden. Hierbij is het bieden van ‘zorg op 

maat’ van het grootste belang!    

Deze visie sluit nauw aan bij de zorgdriehoek. 

 

 
 

Alle kinderen genieten bij ons van een brede basiszorg (fase 0). Dit wil 

zeggen dat de klasleerkracht de lessen aanbiedt, soms met aanpas-

singen. Denk maar aan het afbakenen van het aantal oefeningen, 

het gebruik van concreet materiaal, meer tijd bieden … Wanneer de 

leerkracht aangeeft dat bepaalde kinderen toch nood hebben aan 

extra ondersteuning, gaan we over naar de verhoogde zorg (fase 1). 

Samen met de zorgcoördinator wordt besproken welke stappen ver-

der kunnen ondernomen worden. Als ook deze verhoogde zorg on-

voldoende blijkt, stappen we over naar de uitbreiding van zorg (fase 

2). In deze fase wordt beroep gedaan op de expertise van het CLB 

en mogelijke andere externen. Wanneer de voorafgaande fasen on-

toereikend blijken, gaan we over naar een IAC of individueel aange-

past curriculum (fase 3).  

Ten allen tijde worden ouders in dit proces op de hoogte gehouden. 

Indien u vragen hebt, aarzel dan niet contact op te nemen met ons. 

Samen op weg naar een zorgzaam schooljaar! 

   ZORG OP SCHOOL 

http://www.bsdewindroos.be/sites/default/files/thumbnails/image/zorg.png


 

       SCHRIJFOEFENINGEN IN 1B!           

Op 1 september waagden 31 kinderen  de grote stap naar het 

eerste leerjaar. 

Alles nieuw!… In het begin  was het voor velen onder hen mis-

schien toch eventjes wennen, maar stap voor stap vinden ze hun 

weg op de ‘grote’ school. 

Ondertussen zijn de eerste schrijfoefeningen achter de rug. Eerst 

oefenen ze met krijt op de grond op de speelplaats of op de krijt-

borden buiten, nadien met een gloednieuw potlood  tussen de 

sporen in een schriftje. Een hele uitdaging ! Het is rustig in de klas 

en op de achtergrond is rustgevende muziek te horen. Sommige 

lettertjes ‘dansen’ nog tussen de sporen, maar iedereen doet zijn 

best. 

De juf is meer dan tevreden en trots op hun eerste prestaties! 

Wie meer foto’s wil zien kan een kijkje nemen op de website van 

de school! (www.gslandegem.be) 

       JOEPIE! HOEKENWERK IN 1A!           

Waarom is hoekenwerk zo leuk voor de kinderen 

van het eerste? 

Je mag zelf kiezen uit een aantal opties. Het lijkt op 

spelen in de hoeken van de kleuterklas. Vaak zit je 

niet op een stoel. Het is ontspannend. Het is 

‘spelend leren’. Spelen met anderen is leuk, ook al 

is het niet altijd je beste vriend(in). 

Je mag proberen en experimenteren, meestal is er 

geen opgelegd einddoel.  

Voor de juf is het een gelegenheid om kinderen bij 

te werken, individueel of in groepjes. Ze kan de 

kinderen ook observeren in hun zelfstandigheid en 

in hun spel. De kinderen leren delen, opruimen, 

leiding nemen en leiding aanvaarden. 

Ongeveer elke maand worden nieuwe hoeken/

opdrachten aangeboden. 

Deze maand is er de zoekboekenhoek in de tent 

en de bouwhoek waar je met lego’s plannetjes 

kan volgen of zelf iets verzinnen. In de themahoek 

kan je schooltje spelen met het bord of in de ma-

quette van de klas. In de tekenhoek kan je teke-

nen met de tekenraampjes of een stappenplan 

gebruiken om iets te leren tekenen. In de spelletjes-

hoek vind je gezelschapspelen, ‘smartgames’, do-

mino’s, praatplaten, puzzels, steekparels … 

Hoeken die later nog volgen: de letterhoek, de 

schrijfhoek, de leeshoek, de luisterhoek, de winkel-

hoek, de technologiehoek, de rekenhoek, de knip- 

en plakhoek, de meethoek, de handpoppenhoek, 

de computerhoek, de stempelhoek …  



       SOCIALE VAARDIGHEDEN 

Interesse en aanmoediging:  

Het is fijn voor een kind als de ouders interesse hebben voor wat het op school 

heeft gedaan en geleerd. 

Laat je kind ook aanvoelen dat je zijn inspanningen ziet en waardeert. 

Regelmaat:  

Kinderen hebben nood aan regelmaat. 

Elke dag op ongeveer hetzelfde uur starten met huiswerk en lessen. 

En vooral op tijd gaan slapen en op tijd weer op. 

Een kind dat moe is kan niet werken en studeren. 

Stil en rustig:  

Het kind heeft best een eigen plaatsje om te studeren. 

Dit hoeft niet groot te zijn. Wel moet men er op letten dat het er rustig is. Werken 

met de tv of de radio op gaat niet. 

Accomodatie:  

Om huiswerk te maken heb je voldoende verlichting, verwarming en aangepast 

meubilair nodig. 

Voor voldoende licht kan eventueel een extra bureaulamp zorgen. 

Deze staat best op een stevige en voldoende grote tafel. 

Door een aangepaste stoelhoogte krijg je een goede zithouding. 

Netheid:  

Netheid op de blaadjes en in de schriften van de kinderen is heel belangrijk.  

Zorg daarom voor propere handen, een zuivere tafel en aangepast schrijfgerei. 

Eten en huiswerk maken horen niet samen. 

Orde:  

Orde helpt je om alles terug te vinden. 

Onnodige spullen horen niet op de tafel tijdens het maken van het huiswerk. Het 

kind is er te snel door afgeleid. 

Ook in de boekentas horen geen onnodige spullen thuis. 

Geef je kind een eigen opbergruimte voor zijn schoolmateriaal. 

Hulp:  

De school verwacht niet van de ouders dat ze zelf 'les' geven. 

Tegenstrijdigheden tussen wat de leerkracht zegt en wat papa of mama zegt kan 

het kind in de war brengen. 

Geef je kind ook geen onnodige extra taken. 

Belonen:  

Belonen is doeltreffender dan straffen! 

Een goed woordje heeft meer effect dan een kwade hand. 

Bepaal de beloning in samenspraak met het kind. 

Wees sober daarin. Probeer wel zeer consequent te zijn. 

Maak geen vergelijkingen met anderen. 

Signaleren:  

Als u merkt dat uw kind problemen heeft om een bepaalde taak op te lossen of 

om een les in te studeren, aarzel dan niet dit te melden aan de leerkracht! 

                  HUISWERK: 10 gouden tips 

De leerkrachten en de leerlingen waren dolenthousiast 

toen ze hoorden dat de ‘Voice van Landegem’ dit 

jaar in onze school plaats vond! 

Uit honderden audities bekeken de leerlingen er twee. 

Als eerste was de knappe maar uiterst verlegen Kim-

berly aan de beurt. Zij haalde het helaas niet en werd 

naar huis gestuurd. 

Vervolgens gingen we verder met Greetje. Zij hecht 

iets minder waarde aan haar uiterlijk maar zetten een 

vloeiende en zelfzekere performance neer. 

De jury was onmiddellijk overtuigd! 

Tijdens de sociale vaardigheden leerden de kinderen 

dat iedereen een eerlijke kans moet krijgen, ongeacht 

hoe hij/zij eruit ziet. 

Verder bespraken we wat je moet doen om jezelf 

goed te kunnen voorstellen.  

Het was een leerrijke en vooral muzikale namiddag! 

       TENTOONSTELLING ‘R. DE RUDDER’ 

Op zaterdag  16 september hebben onze leerlingen uit het 

vijfde en zesde leerjaar hun steentje bijgedragen aan de 

kunsttentoonstelling ‘Renaat De Rudder en De Groote Oor-

log’, georganiseerd door het Davidsfonds. 

De heer Hugo Schaeck liet er onze vijfde- en zesdeklassers 

aan de hand van hun tekeningen en werken, die ze op 

school hadden gemaakt tijdens het schooljaar 2016-2017, niet 

alleen het vervolgverhaal over de Grote Oorlog maar ook 

hun impressie benadrukken en vertellen. 

Het publiek was heel enthousiast en onder  de indruk van de 

puike prestatie die onze leerlingen hadden neergezet. Ook de 

werkjes van onze gemeenteschool ontroerden hen. 

Bovendien werd er vermeld dat het fantastisch is dat de 

jeugd van de gemeenteschool Landegem toch nog de tijd 

neemt om na te denken en stil te staan bij deze gruwelijke 

gebeurtenissen van slechts  100 jaar geleden en de daarbijho-

rende helden die voor ons gestorven zijn … 

Met dank aan onze leerlingen  Mies Martens, Warre Bisschop 

en Mette-Marit  Blondeel; en ook aan onze collega’s  van het 

4e, 5e en 6e leerjaar voor de creatieve ondersteuning. 



       KALENDER 

NOVEMBER 

 
Donderdag 9 november: 

Schooltheater ‘gezondheid’ 

 

Maandag 13 november:  

L1 toneel 

 

Woensdag 15 november: 

Zitdag koekenactie 

 

Woensdag 22 november:  

Zwemmen 1e, 3e en 5e lj 

 

Zaterdag 25 november:  

Wijndegustatie oudercomité 

 

Dinsdag 28 november:  

L3 en L4 toneel 

 

Woensdag 29 november: 

Zitdag koekenactie 

OKTOBER 

 
Zondag 8 oktober:  

Scholencross te Hansbeke 

 

Dinsdag 10 oktober:  

Pedagogische studiedag 

 

Woensdag 11 oktober: 

Zwemmen 1e, 2e en 5e lj 

 

Maandag 16 oktober:  

Attituderapport 

 

Vrijdag 20 oktober:  

L1 en L2: kronkeldiedoe 

 

Woensdag 25 oktober:  

Zwemmen 1e, 3e en 5e lj 

Oudercontact 

 

Donderdag 26 oktober : 

oudercontact 

Renske Pillain (02.09.2017) L2a 

Nisa Ösdemir (03.09.2017) L2b 

Alec Van Herpe (06.09.2017) L5a 

Yoran Finjaer (12.09.2017) L3b 

Tijl Vandenabeele (17.09.2017) L1a 

Romanie Van den Berge (17.09.2017) L3b 

Lillemarie Daveloose (18.09.2017) L4b 

Anaïs Laforce (22.09.2017) L3b 

Norah Bisschop (23.09.2017) L2a 

Annaroza Del Pizzo (24.09.2017) L1a 

Robin Smet (24.09.2017) L4a 

Amélie Van Damme (25.09.2017) L4a 

Eva Windels Vanneuville (27.09.2017) L1a 

Liam De Vrieze (28.09.2017) L5b 

Aiko Haesaert (28.09.2017) L5b 

Remi Vossaert (28.09.2017) L5a 

Lisa Verbruggen (29.09.2017) L6 

Femke Vermeulen (30.09.2017) L4a 

                             JARIG! 

Sander Cocquyt (02.10.2017) L2b 

Anaïs De Cloedt (03.10.2017) L1b 

Joppe Bisschop (04.10.2017) L1b 

Lars Vanhoenacker  (05.10.2017) L4b 

Louis Verheecke (08.10.2017) L2a 

Sam Vandenabeele (11.10.2017) L3b 

Vincenzo De Geyter (15.10.2017) L4a 

Mathis Vermeire (15.10.2017) L4b 

Dieuwke De Geyter (16.10.2017) L6 

Louise D’Haese (17.10.2017) L5b 

Linde Janssen (22.10.2017) L3a 

Louis De Gheest (26.10.2017) L2b 

Amy D’Haese (26.10.2017) L2a 

Nathan Stove (28.10.2017) L3b 

Herfstvakantie
Van 30 oktober tot 3 november 



       NIEUWE LEERLINGEN        NIEUWE LEERLINGEN        NIEUWE LEERLINGEN 

       HET TEAM 

                                BEDNET 

Beste ouders, 

 

In onze school, meer bepaald in de klas van juf Flore (4b) zal Hannah  

een tijdlang afwezig zijn. 

Onze school werkt daarom ook voor het eerst samen met de vzw 

Bednet om het leerproces van Hannah te ondersteunen en het soci-

aal contact met de klas te behouden. 

Een computeropstelling in de klas en bij Hannah thuis zorgt ervoor 

dat Hannah van thuis uit en via internet de lessen in de klas kan vol-

gen. 

 

We zijn heel verheugd dat wij op Bednet kunnen beroep doen. 

Daarom zullen wij ons ook dit schooljaar via verschillende projecten 

inzetten voor BEDNET. 

 

Meer informatie hieromtrent volgt later. 

We starten dit schooljaar met 191 

lagere schoolkinderen.   

Een bijzondere welkom aan de 

nieuwe leerlingen op onze school. 

In het tweede leerjaar B is dit Nisa. 

In het derde leerjaar A is dit Ange-

line. In het vijfde leerjaar B verwel-

komen we Liam en in het zesde 

leerjaar Ryan. 


