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Start schooljaar
Beste ouders,
Het schooljaar 2018-2019 is gestart! We tellen 425 kinderen in de lagere school, verspreid over 20
klassen. Van harte welkom en aan iedereen een fijn jaar gewenst!
Ons leerkrachtenteam start zo goed als ongewijzigd, toch zetten we enkele nieuwigheden op een
rij:
- Naast het eerste leerjaar, heeft nu ook het tweede leerjaar 4 klassen. Meester Eli, een
nieuwkomer én een oud-leerling, neemt 2D onder zijn hoede.
- Juf Sofie van 2B gaat 4/5 werken en doet dit in combinatie met juf Emilie.
- Juf Nathalie van het vijfde leerjaar neemt 5C voltijds op zich. Meester Christophe is nog voor
onbepaalde tijd afwezig. Hij had in een juni een ongeval en is volop aan het revalideren.
- Juf Floor en juf Emilie versterken het zorgteam met enkele uurtjes.
Het volledige team kan je terugvinden in onze schoolbrochure.
De papieren schoolbrochure wordt enkel meegegeven met het eerste leerjaar en de nieuwe
leerlingen. De andere ouders kunnen de schoolbrochure nalezen op onze website: www.altena.be.
Bij de strookjes dienen jullie te handtekenen dat jullie hebben kennis genomen van het
schoolreglement, dat is wettelijk verplicht.
Naast de gebruikelijke strookjes moeten jullie ook een toestemmingsformulier invullen in verband
met de nieuwe privacywetgeving.
De verkeerswerken zijn bijna afgerond. Hopelijk wordt het autoverkeer in het park weer wat
rustiger dan.
Aan de Altenastraat moeten we nog een beetje geduld uitoefenen, tegen eind september zouden
de werken klaar moeten zijn. Tot dan blijft de kiss & ride van toepassing, gelieve deze te
respecteren.
Opgelet aan het pleintje van de Edegemsesteenweg! Daar is de rijrichting rond het pleintje
gewijzigd.
We willen hier graag al wat reclame maken voor het Sprookjesbos op zaterdag 22 september.
De school werkt hieraan mee, we willen nog niet teveel onthullen maar het belooft een mooi
evenement te worden. Onze kinderen van het 5de leerjaar werken zelfs mee tijdens het optreden
van de Reus! Warm aanbevolen dus!

Wij zijn klaar om te starten. Wanneer jullie nog iets willen bespreken met de leerkrachten, het
zorgteam of de directie kan dat na een telefoontje of mailtje. We helpen jullie graag verder!
Met vriendelijke groeten,
Mevrouw Roggen, directeur

