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IN BEWEGING 
Beste ouders 

De eerste maand van het schooljaar is bijna om. De klaswerking draait op volle 

toeren. Onze leerlingen leren, spelen en beleven elke dag op volle kracht.  

Als directeur doet het me deugd te zien dat alles op wieltjes loopt en dat onze 

leerlingen en leerkrachten blij naar school komen.  

Laten we deze goede vibes het hele jaar door uitstralen! 

Hartelijke groet 

 

KERMIS AAN ONZE SCHOOL 
  
De kermis stond weer pal voor onze schoolpoort. Uiteraard gingen wij opnieuw 

met onze jongsten (P t.e.m. L1) rondjes draaien! 

Dolle pret! 
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AFSCHEID JUF RUTH / WELKOM JUF CARMEN 

Eind augustus kregen alle scholen extra uren kinderzorg. Voor onze school kwam dit 

neer op 5 uren extra, hierdoor hebben we nu 13 uur een kinderverzorgster in de onze 

kleuterklassen. Deze extra hulp was meer dan welkom. 

Gevolg hiervan was dat kinderverzorgster Ruth Vanhoutte maar in 2 scholen in plaats 

van 3 kon tewerkgesteld worden, gezien alle scholen extra uren bijgekregen 

hebben. Na 21 jaar trouwe dienst bij ons, werd de opdracht van Juf Ruth verdeeld 

over de scholen in Beveren-Leie en Nieuwenhove.  

We zetten juf Ruth uiteraard graag nog eens extra in de kijker. Zovele kinderen en 

kleuters die door haar geholpen en ondersteund werden, we zijn haar daar heel 

dankbaar voor! 

 

We verwelkomen kinderverzorgster Carmen Maertens in ons team, die voortaan elke 

volledige dinsdag, woensdagvoormiddag en donderdagvoormiddag bijspringt in de 

peuterklas en de eerste kleuterklas. 

Van harte welkom, juf Carmen! 
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KANJERS OP DE WAREGEMSE 

SCHOLENVELDLOOP 

Op woensdagnamiddag 22 

september vond de eerste 

naschoolse sportactiviteit van de 

Sportdienst van stad Waregem 

plaats. 

Na een afgelaste editie vorig jaar, 

was deze zonovergoten activiteit op 

de oefenvelden van Zulte-Waregem 

een groot succes!  

Er werden zelfs enkele medailles in de wacht gesleept 

voor onze school! 

Gefeliciteerd aan Olivia (brons – meisjes L1), Nathanaël, 

(zilver - jongens L2) en Hannelore (zilver – meisjes L2)! 

Ook een dikke proficiat aan alle andere deelnemers; Juliette (L1 – plaats 

30/37), Léon (L1 – plaats 39/49), Laura (L2 – plaats 4/43), Cas (L2 – plaats 

31/ 63), Louise L3 (L3 – plaats 7/50), Marie-Joëlle (L3 – plaats 26/50), Mauro 

(L4 – plaats 16/68), Julot (L4 – plaats 49/68), Lina-Aïcha (L4 – plaats 25/44, 

Henri (L5 - plaats 8/ 58), Felix (L5 – plaats 42/58), Alexander (L5 – plaats 

52/58, Ryan (L6 – plaats 67/71) 
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L2 EN L3 LEZEN ER OP LOS  

Elke woensdag is er niveaulezen in het 2de en 3de 

leerjaar. Dan lezen de leerlingen in kleine groepjes 

onder begeleiding van een leerling uit klas 5. Er wordt 

gelezen in aangepaste boekjes of op de 

Ipad op het eigen leesniveau. Dit vinden ze 

natuurlijk heel leuk! 

 

 

 

 

K3 FIETST  

Op het einde van het 2de kleuter en bij het begin van het schooljaar in het 3de 

kleuter, krijgen onze leerlingen fietslessen op school i.s.m. de Sportdienst. 

Bravo, want nu kunnen al onze leerlingen in de 3de kleuterklas zonder steunwieltjes 

fietsen! 

Kijk hoe fier ze zijn om hun fietsdiploma te tonen! 
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DANKUWEL DESSELGEMS DAVIDSFONDS! 

Omdat het Davidsfonds 

jonge lezers wil 

stimuleren, kregen wij 

van deze vereniging 3 

schoolbibbonnen t.w.v. 

40eur aangeboden. 

Dankjewel!  

De bonnen zullen goed besteed worden in K3, L2 

en L6 om de klasbib uit te bereiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFICIAT AAN ALLE COMMUNICANTEN 

Ze hebben er extra lang moeten naar uitkijken, maar vorige weekends was het 

eindelijk zover! 

Proficiat aan al onze leerlingen die hun eerste communie mochten vieren op 

zaterdag 18 september! 
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Ook de leerlingen die vorig jaar afstudeerden in L6, mochten op zaterdag 25 

september hun Vormsel doen. Proficiat! 

  


