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Nieuwsbrief einde schooljaar 201-2014 Met daarin: 

 Enkele mededelingen 
 Kennismakingsdag 27 augustus 2014 
 Richtprijzen schooljaar 2014-2015 

 Vakantiekalender 2014-2015 

Beste ouder(s), 

 
En de laatste schooldagen...?   

Opruimen is zeker geen verloren tijd!  Kinderen kunnen daar best wat bij helpen.  
Ook dat is een vorm van “leren leren”.    
 

We weten dat ouders de leerkrachten van onze school oprecht dankbaar zijn.  
Ouders uiten hun dankbaarheid en tonen respect voor wat de leerkrachten doen 

voor hun kinderen.  Zelfs heel wat kinderen doen dit spontaan met een eenvoudig 
dankkaartje.  En of dat deugd doet!  Geschenkjes hoeven dan ook echt niet. 
 

Donderdag 26 juni is er oudercontact. 
De verloren voorwerpen zullen (in de hall -of buiten- van beide vestigingsplaatsen) 

uitgestald liggen.  
 
De school eindigt op vrijdag 27 juni om 11.40 u.  Er zijn dus geen maaltijden meer 

voorzien. 
 

De leerkrachten van het vorig jaar verdelen de klassen. En dit is echt een heuse 
klus!  Een computerprogramma zal hen daarbij helpen. Er wordt met 8 items 
rekening gehouden (vb. de cijfers, meisjes/jongens, vriendjes/vriendinnetjes, 

karakters …) De leerkracht kent uw kind en wil er het beste voor…  
 

Invulling van de verschillende ambten schooljaar 2013-2014 
- Poetsdienst: mevr. Dorine Vanoverschelde en mevr. Lieve Desplenter 
- Secretariaat: mevr. Nadine Vande Graveele 

- Zorgcoördinator van 1ste tem 6de leerjaar: Katrien Van Daele 
- leermeester LO 1ste tem 3de leerjaar: mevr. Corinne Vanhollebeke 

- leermeester LO 4de tem 6de leerjaar: mevr. Ann Vanhollebeke 
- leermeester godsdienst: Paul Gernay 

- ICT-coördinator voor de scholengemeeschap: Jasper Cuvelier 
- Preventieadviseur voor de regio molenland, Wingene, scholengemeenschap: 

Franky Polfliet 

- Ambulante leerkracht 4de tem 6de leerjaar: Barbara Dejager 
- Ambulante leerkracht 1ste tem 3de leerjaar: Aline Vandamme (die het eerste 

trimester in zwangerschapsverlof is en wordt vervangen door  
Tijdens de uren ambulantie neemt de titularis de regie van de 
zorgkinderen in handen! 

- Titularis 1ste leerjaar A: mevr. Isabelle Wullaert 
- Titularis 1ste leerjaar B: mevr. Els Verhelst 

- Titularis 1ste leerjaar C: mevr. Heleen De Mare 
- Titularis 2de leerjaar A: mevr. Heidi Dejonghe 
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- Titularis 2de leerjaar B: mevr. Sabine Vanoverbeke 

- Titularis 2de leerjaar C: mevr. Christine Glaude 
- Titularis 3de leerjaar A: mevr. Marleen Vandendriessche 

- Titularis 3de leerjaar B: mevr. Ann Servayge 
- Titularis 3de leerjaar C: mevr. Katrien Debouver  

- Titularis 4de leerjaar A: mevr. Katrien Christiaens 
- Titularis 4de leerjaar B: mevr. Katrien Vergote 
- Titularis 4de leerjaar C: mr. Chris Vandekerkhove 

- Titularis 5de leerjaar A: mevr. Carine Devlamynck 
- Titularis 5de leerjaar B: mevr. Lobke Devolder 

- Titularis 5de leerjaar C: mr. Geert D’haene 
- Titularis 6de leerjaar A: mevr. Marieke Lamote 
- Titularis 6de leerjaar B: mr. Geert Tallieu 

- Titularis 6de leerjaar C: mevr. Martine Belaen 
 

Het schoolreglement 2014-2015 kan u bekijken vanaf 1 september 2014 op 
de website www.sintamandusschoolmeulebeke.be 
De eerste week van september zal u worden gevraagd of u akkoord gaat met het 

schoolreglement via ‘een instemmingsformulier’ waarop de wettelijke 
veranderingen zullen aangebracht zijn. 

Indien u het schoolreglement niet digitaal kan bekijken, kan u het ook op 1 
september in een papieren versie krijgen (laat het weten aan de directie). 
 

Het eerste en het vierde leerjaar van het schooljaar 2013-2014 krijgt een nieuw 
hesje. Dit wordt gesponsord door de gemeente ism het oudercomité, waarvoor 

dank! Het hesje moet dagelijks worden gedragen als de kinderen naar school 
komen en terug naar huis gaan. Ook op weg van en naar het zwembad en bij alle 
buitenschoolse uitstappen wordt het hesje gedragen. 

 
Alle leerlingen kregen bij het begin van vorig schooljaar een schooletui, gevuld met 

schrijfmateriaal. Dat materiaal wordt genaamtekend en doorgegeven naar de 
volgende klas. Zo leren we ook dat niet alles wordt weggegooid op het einde van 
het jaar. Een potlood dat nog schrijft, kan ook het jaar erop worden gebruikt.  Er 

wordt dus nog altijd geen eigen materiaal meegebracht naar school! Het 
gekregen materiaal blijft op school.  

 
Vergeet niet in te schrijven voor de schooltoelage als u daar recht op hebt. 

Formulieren zijn te krijgen op het secretariaat van de school. 
 
Op vrijdag 27 juni 2014 nemen Astrid, Ayse, Marc en Stefaan afscheid van het 

oudercomité. We danken hen dan ook –HEEL OPRECHT- voor hun vele jaren 
belangeloze inzet voor de kinderen van de school! 

Mevr. Christine Boderé gaat op 1 september met pensioen. We zullen een goede 
collega moeten missen! Toch wensen haar nog vele gelukkige jaren!  
 

 
Eucharistieviering van het oudercomité : 

zaterdag 28 juni 2014 om 18.00u. in de Sint-Amanduskerk. 
 

 

 
Wij betuigen ons oprecht medeleven bij het overlijden van de grootvader van Dawn 

(4B) en Morgan (2B) Bruwier. 
 


