
Blikvanger 1 september 2022 

 

 

 

Na een zonovergoten zomer zijn bij de kinderen en de leerkrachten de batterijen volledig opgeladen 

om een nieuw schooljaar vol energie aan te vatten.  Ik hoop dat ook jullie, ouders, een heel aangename 

periode mochten meemaken.  Een nieuw schooljaar dat we voor het eerst sinds 2019 zonder 

maatregelen kunnen beginnen, houden zo.  Toch waakzaam blijven, bij besmettingen met symptomen, 

blijven de kinderen thuis om te genezen. 

 

De laatste weken van de vakantie is overvloedig in de media verschenen dat een leerkrachtenschaarste 

al geruime tijd een groot probleem is.  Meestal lukt het nog net het team samen te stellen bij het begin 

van het schooljaar, maar eens vervanging nodig is, is er heel zelden nog iemand te vinden.  Zelfs al in 

september.  Op onze school is het lestijdenpakket volledig benut, wat toch geruststellend is bij het 

begin van het jaar. 

 

 

 

Het Don Boscoteam : 

Juf Marlies Senaeve, kinderverzorging, opvang en receptie 
1ste kleuter : juf Sofie Pipelers, juf Stephanie Goossens, juf Sophie Vanhoutte 
2de kleuter : juf Wendy Vanderbeke, juf Vicky Durand 
3de kleuter : juf Siska Verheyde, juf Sylvia Curvers 
Juf Janina Laisnez is ambulante leerkracht in alle klassen en juf Vicky is ook gymleerkracht kleuter 
 
1ste leerjaar : juf Els Snauwaert, juf Maaike 
2de leerjaar : juf Valérie Curvers, juf Katrijn Maertens, juf Veerle Decloedt, juf Farah Devriendt 
3de leerjaar : juf Anja Degoe, juf Bieke Bonne, juf Ilse Moyson 
4de leerjaar : juf Iris Teirlynck, juf Tina De Lauw, juf Fien Leloup 
5de leerjaar : juf Charlotte Van Belle, juf Véronique Demuenynck, juf Fien Leloup 
6de leerjaar : meester Frederic Debreyne, juf Veerle Colpaert, juf Farah Devriendt 
Bewegingsopvoeding : meester Daan Vermeersch 
Ambulante leerkrachten : Juf Farah in 3de, meester Daan in 3de , juf Silke Bourgeois en juf Bieke Derdeyn 
 
Zorgcoördinatoren zijn juf Katrien De Wilde en juf Tina De Lauw 
Directeur is Dominique Nieuwenhuyse, co-directeur is Tina De Lauw (op woensdag en vrijdag) 
 
Boekhouding en administratie personeel : Chantal Gunst 
Administratie van leerlingen en leerkrachten : Christophe Meesschaert 
Overige administratie : Kelly Urschel, Marlies Senaeve 
 
Onderhoud, refters, vrijwilligers : Nadia, Cynthia, Cindy, Devi, Jaswinder, Dalviro, Manpreet, Betty, 
Linda, Willy 



 
Op tijd naar school komen is heel belangrijk, iedereen kan tegelijk starten.  Tijdens het eerste moment 
wordt dikwijls de hele dag voorgesteld, wat voor veel kinderen echt een houvast is.   
De lessen starten stipt om 8.30 uur na de zachte landing.  De kinderen gaan dus meteen naar de klas 
en brengen hun spullen op orde.  De kleuters kunnen hierna nog even naar de speelplaats.  Er is één 
belangrijke uitzondering : De kinderen van het 1ste en 2de leerjaar hebben ’s morgens 2 pauzes.  
Hierdoor starten zij als enigen om 8.25 uur.  Hou hiermee rekening aub.  Die pauzes verhogen in 
aanzienlijke mate de concentratie bij de kinderen, maar hierdoor moeten we 5 minuten compenseren.   
 

Daarom : dank aan elk kind om op tijd in de klas te zijn. 
 
 
 
 
 
 
Dat het leven duurder wordt, moet ik niemand meer wijsmaken.  Dat is helaas ook op school zo.  
Boeken en ander schoolmateriaal, waaronder IT-spullen, hebben hun prijs, maar de toelagen van de 
overheid stijgen niet in dezelfde mate.  Dat is gelukkig jullie zorg niet.  Maar de prijzen van drankjes en 
maaltijden stijgen ook en daar worden jullie wel getroffen.  De voorbije jaren hebben we de 
prijsstijgingen niet doorgerekend aan de ouders, maar moeten dit nu noodgedwongen wel doen. 
Drankjes (melk, chocomelk en fruitsap) worden €0.60 ipv €0.50 – warme maaltijden worden €3.75 ipv 
€3.50 (De prijsstijging bij de traiteur is aanzienlijk hoger).  Opvang over de middag blijft €1.00, voor- 
en naschools blijft €1.00 per begonnen halfuur. 
 
 
 
 
 
De buitenschoolse kinderopvang heeft enkele vervoersproblemen moeten aanpakken, maar kan de 
dienstverlening blijven organiseren zoals voorheen.  Op woensdag echter moeten zij voorlopig een 
andere opvang organiseren.  Op woensdagmiddag blijven de kinderen op school onder begeleiding van 
medewerkers van BKO.  Zij eten ook hier hun lunch en gaan pas later, als de bus vrij is, naar de BKO.  
Ik denk dat jullie hiervan al door BKO op de hoogte zijn gesteld. 
 
In onze eigen naschoolse opvang op woensdag blijft de opvang zoals voorheen, dus bij juf Marlies. 
 
Hou je steeds aan de verkeersregels bij het brengen en halen van de kinderen, de situatie aan de 
schoolpoort is nog steeds zoals voor de vakantie : “kiss and ride” in de Nukkerstraat. 
 
Dank aan de ouders van het oudercomité voor het verzorgen van het open-klas-uurtje. 
 
 
Aan iedereen een leerrijk en boeiend schooljaar, 
 
Dominique Nieuwenhuyse – Tina De Lauw 
 


