Infokrantje zomervakantie 2020

Agenda...
Bij het einde van dit schooljaar delen we alvast alle infoavonden voor het begin van
volgend schooljaar mee. Zo kan iedereen deze opnemen in hun planning.
01.09.2020:

Start nieuwe schooljaar om 8.40 uur

03.09.2020:

Infoavond eerste leerjaar om 19.30 uur

07.09.2020:

Infoavond tweede leerjaar om 19.30 uur

08.09.2020:

Infoavond derde leerjaar om 19.30 uur

10.09.2020:

Infoavond vijfde leerjaar om 19.30 uur

14.09.2020:

Infoavond kleuterschool om 19.30 uur

Informatie...
• E-mailadressen
Op de volgende mailadressen kan je ons bereiken:

kleuters1@schoolvarenwinkel.be

juf Marleen/juf Marian

kleuters2@schoolvarenwinkel.be

juf Annelies Corten

eerstegraad@schoolvarenwinkel.be

juf Silke

tweedegraad@schoolvarenwinkel.be

juf Ilse

derdegraad@schoolvarenwinkel.be

juf Yvette

zorg@schoolvarenwinkel.be

juf Tessa

secretariaat@schoolbergom.be

secretariaat

• Dank U wel – Dank U wel – Dank U wel !
Voor uw vertrouwen in onze school – voor uw begrip, wanneer iets fout ging – voor
alle aanmoedigingen – voor de lieve attenties – voor uw steun…voor de helpende
handen …

…Maar vooral voor uw “positieve ingesteldheid” t.a.v. onze school!

• Contact met de directie
De directie zal in de school bereikbaar blijven t/m dinsdag 7 juli, dit tussen 9 uur en
12 uur en 13 uur en 15 uur. U kunt altijd telefonisch, schriftelijk of via e-mail een
bericht achterlaten.
Vanaf woensdag 19 augustus 2020 kunt u terug in de school terecht, enkel in de
voormiddag tussen 9 en 12 uur of na afspraak.
Tel. school Bergom: 014/54 73 93 of secretariaat@schoolbergom.be
Tel. school Varenwinkel 014/54 66 23

• Tewerkstelling en opdrachten van leerkrachten 2020-2021
Op vraag van de schoolraad, informeren we jullie over mogelijke klaswissels en
opdrachten voor het schooljaar 2020-2021. Op deze manier weten jullie kinderen
tijdig bij wie ze wel dan niet in de klas zullen zitten.
➢ In de kleuterschool verandert er niet veel. Enkel de uren bewegingsopvoeding
zullen gegeven worden door een nieuwe juf. Juf Dominique zal alle uren
bewegingsopvoeding voor haar rekening nemen. Juf Margot zal alle uren in de
lagere school geven, ook de zwemlessen op woensdag.
➢ Juf Annelies Broos zal opnieuw een verlofstelsel opnemen.
➢ Juf Tessa komt vanaf volgend schooljaar opnieuw werken. Zij blijft als
zorgcoördinator de contactpersoon tussen onze school en het CLB en het
ondersteuningsnetwerk, dit voor zowel kleuter- als lagere school. Als
beleidsmedewerker blijft juf Tessa ook een aantal activiteiten coördineren en
opvolgen. Zij gaat 4/5de werken.
➢ Meester Jo neemt ook dit jaar een verlofstelsel. Hij wordt opnieuw vervangen
door juf Margot.
➢ Juf Sofie krijgt de kans om vanaf volgend schooljaar voltijds in het 5de leerjaar in
Bergom te staan.

➢ Juf Yvette blijft halftijds in de 3de graad en zal halftijds worden bijgestaan door
een nieuwe leerkracht, meester Warre.
➢ Meester Warre komt in onze school werken. Hij krijgt een gecombineerde
opdracht. Halftijds zal hij, samen met juf Yvette in de derde graad staan. Ook
de vervanging van juf Ilse, die opnieuw 4/5de gaat werken, zal meester Warre in
de tweede graad doen. De overgebleven uren zal meester Warre invullen in
zorguren.
➢ Voor juf Marleen, juf Marian en juf Annelies Corten wijzigt er niets.
➢ Juf Elly onze kinderverzorgster, blijft extra ondersteuning bieden.
➢ Voor de eerste keer in de geschiedenis van onze school, komt er ook een
halftijdse opdracht van directeur vrij. Meester Luc zal halftijds directeur van
onze school Bergom-Varenwinkel blijven. Daarnaast zal hij als coördinerend
directeur werken voor de 8 basisscholen van onze vzw Anker, die samen met
het buitengewoon basisonderwijs van Tongelsbos 2 scholengemeenschappen
vormen.
➢ Meester Johan ( Bergom) zal de functie van directeur invullen om zo, samen
met meester Luc, het beste van zichzelf te geven als collega-directeur.
We wensen alle leerkrachten veel succes met de (nieuwe) opdrachten volgend
schooljaar. We zijn er van overtuigd dat zij dit met het gebruikelijke enthousiasme
zeer goed gaan doen!
• Einde van het schooljaar
• Opgelet:
• De school loopt tot dinsdagmiddag 30 juni:
• 1ste en 2de leerjaar om 12.05 uur
• 3de en 4de leerjaar om 12.10 uur
• 5de en 6de leerjaar om 12.15 uur
• De rapporten van de lagere school krijgen jullie pas mee op de laatste schooldag.
• Voor sommigen is dit maandag, voor de anderen op dinsdag!
• Onze leerkrachten zullen jullie via mail informeren over de mogelijkheid om nog een
oudergesprek te plannen.

Werd er/wordt er nog iets meegegeven met je kind…?
✓ Briefje met facultatieve vrije dagen en pedagogische studiedagen.
✓ Overzicht en verantwoording van alle kosten binnen het maximumfactuur voor
dit schooljaar.
✓ Factuur schoolonkosten: slotrekening schooljaar 2019-2020. Voor de mensen
die nog geen provisie betaalden, mensen die extra kosten gemaakt hebben of
voor onze “instappertjes” (nieuwe kleutertjes), gelieve dit factuur binnen de
veertien dagen te vereffenen a.u.b.
✓ Provisie voor het volgende schooljaar 2020-2021.
Opgelet!! Er zit een rekening ingesloten, te betalen vóór 1 september 2020 =
provisie voor schooljaar 2020-2021!!! Meer informatie hierover vindt u in ons
schoolreglement.
✓ Aanpassingen schoolreglement 2020-2021.
Vergeet het document niet te ondertekenen en terug te bezorgen aan onze
school vóór vrijdag 26 juni 2020.
✓ Allerlei info van externen

