Maandbrief januari 2020
Beste ouders
Om te beginnen wil ik jullie heel graag onze nieuwe personeelsleden voorstellen.
Juf Sophie is ondersteuner van de onthaalklas tot ongeveer 23 maart want zodra juf
Karlien in bevallingsverlof gaat wordt zij de juf van het 1ste leerjaar!
Juf Jasmien is aangesteld in de uren lerarenplatform en ook in de aanvullende uren
van de deeltijdse betrekkingen nl. van juf Nadine, juf Lynn en juf Isabelle. Zij zal
vanaf 2 maart juf van het tweede leerjaar zijn!
Meester Niels en meester David geven beide protestantse godsdienst in de
vervanging van juf Cora.
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AFSCHEID
Als je van je hobby je werk kan maken of net andersom van je werk je hobby dan
ben je een gelukkig persoon.
Zo is het ongeveer voor mij geweest de afgelopen 42 jaren. Elke dag tevreden en
enthousiast om er het beste van te maken.
Nu ben ik klaar voor nieuwe uitdagingen nl. sporten, kunst in alle vormen, reizen en
natuurlijk meer aandacht en tijd voor familie en vrienden.
Ik neem deze week en volgende week ook afscheid van elke klas met een verhaaltje
of een Franse les (vanaf het derde leerjaar). Ik ben fier op onze meertalige kinderen
en zal nogmaals de nadruk leggen op het belang om op school enkel Nederlands te
praten.
Ik wil jullie allen bedanken voor de jaren goede samenwerking en steun om samen
met mij en het team de Prinses Paola op het goede spoor te hebben gehouden.
Ik wens jullie, de kinderen en heel het team dan ook veel succes voor de toekomst!

KLEUTERPARTICIPATIE
Elke langdurige afwezigheid bij kleuters dient te worden gecommuniceerd met
directie, secretariaat en zoco.
CLB wenst hiervan op de hoogte te worden gesteld.
De directie zal elke keer voorafgaand met de ouders een gesprek hebben over het
belang van de deelname aan de activiteiten en ook vooral de Nederlandse taal in
de kleuterschool.
PESTACTIEPLAN
In ons aangepast pestactieplan lezen jullie onze preventieve aanpak als school. We
laten ons begeleiden door HOPON:
https://www.solidariteit.be/diensten/opvoedingsondersteuning/hopon/

EN TENSLOTTE...een woordje van juf Lynn
Beste ouders
Met trots kan ik jullie meedelen dat ik vanaf 1 maart 2020 de nieuwe directie van de
Prinses Paolaschool mag zijn. Na 7 jaar als klasjuf van het tweede leerjaar, zie ik
deze nieuwe uitdaging volledig zitten. Al zal ik ook de kindjes van het 2de leerjaar
missen. Samen met het team zal ik mij elke dag inzetten om de goede werking van
onze school te blijven garanderen.

Juf Lynn
We heten haar welkom en wensen haar samen met het team en al onze kleuters,
leerlingen en ouders veel succes voor de komende jaren.

Meer nieuws eind februari �
Mevr. Laeremans en het Prinses Paolateam

