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SEPTEMBER 2017
De Zonnebloem… wie is wie?
•

•
•
•

Miek De Bock (0472/64 77 89) (dir.zonnebloem@koewacht.be) begroet je
graag als directie van onze school. Hilde Goossens heeft haar vaste stek op
het secretariaat (sec.zonnebloem@koewacht.be). Meester Sander, juf Fran
en juf Leen P vormen samen het beleidsondersteuningsteam.
Onze preventieadviseur Leen DV kan je bereiken op: Ldevuyst@sgstekene.be
Carla staat in voor het onderhoud van onze school en alles wat ICT betreft is
voor ICT-coördinator Luc Vandewalle.
De opvang vóór en nà school wordt verzorgd door drie lieftallige dames:
Nancy, Mirella en Saskia : 03/779 84 65 of 0473/37 08 83

De juffen van de kleuterschool:
Wiebeltjesklas van juf Marlies
Floddertjesklas van juf Ann
Poohbeerklas van juf Leen T
Teigetjesklas van juf Fran, dit schooljaar
overgenomen door juf Evelien De Geest
Plukklas van juf Roos

lizzy.fierens@gmail.com
ann.de.smet5@telenet.be
leen.terrebrood@skynet.be
gofran128@skynet.be
eveliende_geest@hotmail.com
roos.verschraege@gmail.com

De zorg- en turnjuffen van de kleuterschool
Juf Hilde De Vos
devos.hilde@gmail.com
Juf Brigitte Ruymbeeck (die juf Judith
judithschelfhout@hotmail.com
vervangt)
brigitte.ruymbeeck@telenet.be
De kinderverzorgster van de kleuterschool
Juf Anja Hoefeijzers
info@hoefeijzers.nl
De juffen van de lagere school
Eerste leerjaar van juf Hilde
Tweede leerjaar van juf Karolien
en juf Caroline Dieleman
Derde leerjaar van meester Paul
Vierde leerjaar A van meester Eric
Vierde leerjaar B van juf Caroline VDL
en juf Priscilla
Vijfde leerjaar van meester Johan
en juf Marina
Zesde leerjaar van juf Liliane

hildeb.zonnebloem@koewacht.be
karolien.zonnebloem@koewacht.be
caroline_dieleman@hotmail.com
debockpaul@hotmail.com
eric.zonnebloem@koewacht.be
carolinev.zonnebloem@koewacht.be
priscilla.dierick@yahoo.com
johan.zonnebloem@koewacht.be
marina.zonnebloem@koewacht.be
liliane.zonnebloem@koewacht.be

Het zorgteam van de lagere school
Zorgcoördinator juf Leen Perdaen
leenp.zonnebloem@koewacht.be
Zorgjuf + Bodymapjuf Annabelle
annabelle_vermeulen@hotmail.com
Zorgjuf Priscilla en zorgjuf Caroline Dieleman.
De turnleerkrachten van de lagere school
Meester Sander (L2, L3, L4, L5 en L6)
sanderaper@hotmail.com
Juf Shanah (L1) + Bodymapjuf
Shanah1990@hotmail.com
Een organogram kan je vinden op www.koewacht.be, de website van onze school.
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START NIEUW SCHOOLJAAR
Laat je STEM horen met Eddy en Freddy!

Bewegingsopvoeding
Info-avond
Info-avond
Info-avond
Zwemmen in Wachtebeke
Bewegingsopvoeding Vlaswiek
Info-avond
Info-avond
Info-avond
FRUITDAG
L1
10.40 Bewegingsopvoeding
Een stemmige verjaardag, meester Johan!
4A
8.45 Bewegingsopvoeding
4B
9.35 Bewegingsopvoeding
L3
10.40 Bewegingsopvoeding
L5
13.15 Bewegingsopvoeding Vlaswiek
L1
Zwemmen in Hulst
8.30
L4
Bram en de OK-brigade
9.00
L1
12.30 Crea-middag door juf Caroline VDL in 4B
Geniet van je verjaardag, meester Eric!
Internationale jaarmarkt op Koewacht
Deze week afname SALTO-test
Bewegingsopvoeding
Weekopening sociale vaardigheden liedjes viering oefenen
Startviering met priester Herbert
Zwemmen in Wachtebeke
Bewegingsopvoeding Vlaswiek
FRUITDAG
Bewegingsopvoeding
Bewegingsopvoeding
Bewegingsopvoeding
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Proficiat met je verjaardag, juf Caroline Dieleman!
L2
10.40 Bewegingsopvoeding
14.40 Weekopening Boomhutclub
LS
L2, L5
Zwemmen in Wachtebeke
L6
13.15 Bewegingsopvoeding Vlaswiek
20.00 Schoolraad
FRUITDAG
L3, L4
Op zeeklassen!
L1
10.40 Bewegingsopvoeding
L3, L4
Op zeeklassen!
L5
13.15 Bewegingsopvoeding Vlaswiek
L3, L4
Op zeeklassen!
8.30
L1
Zwemmen Hulst
Hiep hiep hoera voor juf Nancy van de opvang!
L5, L6
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L2, L4
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L5, L6
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Op bosklassen!
Juf Charlotte doet stage t.e.m. 29 september
Bewegingsopvoeding
Op bosklassen!
Welkom aan de leesmama’s! Start niveaulezen!
Zwemmen in Wachtebeke
Scholenveldloop in Stekene
FRUITDAG
Op bosklassen!
Bewegingsopvoeding
Hiep hiep hoera voor juf Caroline Vanderlinden!
Op bosklassen!
Bewegingsopvoeding Vlaswiek
We zingen voor de jarige juf Shanah!
Op bosklassen!
Crea-middag door juf Caroline VDL in 4B

30

Laat je STEM horen!
Wie zijn de twee opvallende figuren die deze morgen in
de buurt van onze school rond liepen? Dat zijn Eddy en
Freddy, twee bouwvakkers die we mogen inschakelen voor
‘alle problemen klein of groot’! Bij de kinderen en de
collega’s van de Kruisstraat kunnen ze daarvoor beroep
doen op twee lieftallige dames Marie en Mariette.
Op de website EddyEnFreddy.yurls.net zijn er alvast een
hoop interessante weetjes te ontdekken! Deze link vinden
jullie terug op de website van onze school. Onderzoekend
leren… en van daaruit kennis en vaardigheden opdoen…
dat is de uitdaging voor dit schooljaar. STEM je dus
‘ready’ met Eddy en Freddy! En… beleef oneindig veel
pret… met ons Marie en ons Mariette ☺!

Infoavonden
Graag nodigen we jullie volgende week uit op de infoavonden voor de ouders in de
verschillende klassen. De juffen en meesters geven op die avond belangrijke en
interessante info mee over de werking van de klas. Allen daarheen dus…
Maandag 4 september 2016
18u juf Evelien (KD) en juf Hilde (L1)
19u juf Ann (KB) en meester Paul (L3)
20u juf Liliane (L6)

Dinsdag 5 september 2016
18u juf Leen T (KC) en juf Karolien (L2)
19u juf Roos (KE) en meester Eric (4A) en juf
Caroline VDL (4B)
20u Meester Johan en juf Marina (L5)

Buitenschoolse opvang
De vooropvang loopt van 7u00 tot 8u30 en kost € 0,75 per begonnen half uur. Dit geldt
ook voor de na-opvang die van 15u45 tot 17u15 doorgaat. Van 17u15 tot 18u00 wordt er
€ 0,50 cent per kwartier gerekend. De opvang gaat dit schooljaar door in de klas van juf
Evelien (juf Fran). De opvangjuffen zijn steeds te bereiken op het nummer van de
school: 03/779 84 65 en op 0473/37 08 83

Vanaf hier kan ik het alleen
Na de drukte van de eerste schooldag, kunnen alle kinderen vanaf maandag 4 september
als echte VIPS helemaal alleen over onze rode loper de speelplaats oplopen. Zeker weten
dat dàt prima lukt! Mama’s en papa’s gaan niet mee over de gele lijn. Wens je echt de juf
of de meester te spreken? Dat kan, maar maak je dan even een afspraak? Collega’s die
op de speelplaats staan hebben een opdracht om toezicht te houden. Dit kunnen ze niet
zo goed doen als ze met ouders in gesprek zijn. Heb je al een zorgvraag, dan kan je ’s
morgens tot 9u00 zeker terecht bij zorgcoördinator juf Leen

Samen voor een afvalarme school!
Vanaf dit schooljaar wordt er op school enkel nog water of witte melk aangeboden. Op
de speelplaats gaan geen drankjes meer mee. Drankkartons en plastic flesjes belanden
thuis in de vuilnisbak maar fruit of een koek is toegelaten tijdens de speeltijden. En…
zoals dat altijd al was: water drinken mag de hele dag door! Op die manier verkleinen we
onze afvalberg drastisch, en breien we een vervolg aan onze aandacht voor gezonde
voeding op onze school.

Het schoolreglement? Op de website!
Goed om te weten: het schoolregelement kan je raadplegen op www.koewacht.be, de
website van onze school. Daarin lees je onder andere dat een turn-T-shirt van de school
€ 6 kost. Een ondertekende ‘Goedkeuring opvoedingsproject en schoolreglement’
verwachten we wel nog op papier!

