
                             Nieuwsbrief juni 2021 

 

 

Bravo aan alle kinderen, klein of groot, we zijn trots op hoe jullie dit jaar vooruit gingen. 

Aan alle 23 leerlingen van het zesde leerjaar, wensen we alle geluk toe in het 

middelbaar. 

Geniet allemaal van de grote vakantie! 

 

Belangrijke info voor volgend schooljaar 

Vrije dagen of studiedagen (= geen school voor de kinderen): 

donderdag 28 en vrijdag 29 oktober 

vrijdag 12 november 

vrijdag 24 december (namiddag)  

maandag 25 april 

woensdag 25 mei 
  
 
Eerste Communie: zondag 15 mei om 10u 
Vormsel: zondag 25 april om 10u 
Lentefeest: nog niet bepaald (wellicht in maart) 
 
Schoolraad 
 
De nieuwe schoolraad werd vorige week samengesteld. 
Voor de ouders en de lokale gemeenschap danken we de betrokkenheid van  
Lieselot Vanpeteghem, Tine Detavernier, Wouter Stevens, Verena D’Hulst, Christophe 
Vantomme en Stefaan Demerie. 
Samen met 3 leerkrachten (meester Sam, juf Nancy en juf Heleen) vormen zij een 
belangrijke adviesraad van de school. 
 
 

Woordje van het oudercomité YOC 

Beste ouders,  

Schooljaar 2020-2021 zit er bijna op.  Terug geen evident jaar voor onze directie, 
leerkrachten, ander personeel op school, leerlingen en ouders.  Ook voor het 



oudercomité was het terug een beetje zoeken wat en hoe we iets konden doen.  Het 
was nogal rap duidelijk dat we niet veel konden organiseren dit jaar.   

 

 

Toch kunnen we terugkijken op een heel geslaagd ‘take-away-schoolfeest’.  Nogmaals 
hartelijk dank voor alle bestellingen! We hopen dan ook dat jullie veel plezier beleven 
aan de wandeltocht van Prutske die doorgaat in juni en juli! 

Wij hopen van harte dat we volgend schooljaar terug activiteiten mogen organiseren 
waar we alle ouders terug echt kunnen ontmoeten en een babbeltje slaan met 
elkaar.  Wie graag ons enthousiast team bijstaat, kan gerust contact opnemen bij 
iemand uit onze groep!  Normaal komen wij 1 keer in de maand samen, we proberen er 
telkens een gezellige en productieve vergadering van te maken en dat lukt ons goed  

Dit jaar moeten wij jammer genoeg afscheid nemen van een ‘boegbeeld’ uit ons 
oudercomité, namelijk van ‘ons Nancy Buseyne’.  Sinds schooljaar 2009-2010 jaar heeft 
ze zich met hart en ziel ingezet voor onze school!  Heel veel mooie herinneringen 
gedurende 11 jaren, met haar in onze groep, zullen bijblijven!  Via deze brief, willen we 
Nancy van harte bedanken voor haar trouwe inzet en vele werk!!  We wensen haar het 
allerbeste toe en hopelijk komen we elkaar nog eens tegen op 1 of andere activiteit in 
Yvegem!  

Tot slot wensen we jullie een deugddoende vakantie en tot in september!  

 
Wouter Stevens 

papa van Lilly en Stan 0470/53 42 53 

Anneline Devolder mama van Laurent, Julot en 
Otisse 

0479/80 41 96 

Loes Brabant mama van Joren, Katherina, 
Fenna 

0497/66 82 00 

Brenda Dhondt mama van Remi en Leon  0497/22 21 97 

Cindy Vandevelde mama van Febe en  Lotte 0476/30 26 77 

Helene Mylle mama van Marie-Do en Jules 0492/65 45 90 

Lies Casteleyn mama van Louis en Marie 0470/06 65 62 

Lieve Goossens mama van Stijn, Thomas en 
Sara  

0497/89 53 86 

Verena D’Hulst mama van Irene 0485/84 67 62 

Bram Casier papa van Kasper en Liesl  

Christophe Vermoere papa van Kit en Bo 0495/43 64 46 

Sofie Duquesne mama van Mien 0473/60 14 48 



Nathalie Cap mama van Kobe, Andres, Flore 
en Mathijs 

0479/35 35 65 

Petra Devos mama van Fran, Birger en Julie 0474/92 72 59 

 
Vooruitblikken op volgend schooljaar 
 
Op zaterdag 28 augustus is er een opendeur gepland. U zal gecontacteerd worden door 
de titularis voor een bezoek op afspraak. 
We vinden het belangrijk om een kort individueel moment te plannen voor de 
kennismaking of eventuele vragen. Dit zal doorgaan van 9u tot 12u. 
 
Op die opendeur voorzien we een overzicht van alle personeel, maar bij deze al het 
overzicht van de klasleerkrachten voor volgend schooljaar: 
 

Ingooigem 

Peuters-eerste kleuter Juf Inge Inge.theerlynck@scholeningooigem.be 

Tweede kleuter 
(meesklas) 

Juf Selma Selma.mavzer@scholeningooigem.be 

Derde kleuter 
(maanklas) 

Juf Nancy Nancy.naessens@scholeningooigem.be 

Eerste leerjaar Juf Sarah Sarah.avet@scholeningooigem.be 

Tweede leerjaar Juf Ilse Ilse.naessens@scholeningooigem.be 

Derde leerjaar Meester Thijs Thijs.moerman@scholeningooigem.be 

Vierde leerjaar Meester Sam Sam.defoirdt@scholeningooigem.be 

Vijfde leerjaar Juf Ingrid Ingrid.delanghe@scholeningooigem.be 

Zesde leerjaar Juf Eveline  Eveline.declercq@scholeningooigem.be 

Zorgcoördinator Juf Liesbeth Liesbeth.derie@scholeningooigem.be 

 
  

Engelhoek 

Peuters-eerste kleuter Juf Heleen Heleen.callens@scholeningooigem.be 

Tweede-derde kleuter Juf Elke Elke.vercruyssen@scholeningooigem.be 

                             
Als je met vragen zit over de school of klaswerking, stellen we voor om via mail een 
afspraak te maken. 
Dit kan steeds naar het mailadres van de directie Juf Veerle op 
veerle.veys@scholeningooigem.be 
We maken graag tijd om samen met u op zoek te gaan naar antwoorden op uw vragen. 
Ook als u nieuwe ouders wil warm maken voor onze school, mag dit gerust via deze 
weg! 
 
Wandelen zoals Prutske 
 
We kijken uit naar een leuke familiefoto die in ons mailadres van 
prutske@scholeningooigem.be belandt. Misschien win je wel een leuke waardebon van 
een lokale handelaar. 
De wandeling start aan het Lijsternest en loopt tot 20 juli. 

mailto:veerle.veys@scholeningooigem.be
mailto:prutske@scholeningooigem.be


Zoek de postzak bij de poort en haal er het deelnameformulier uit. Bezorg de 
antwoordstrook in de brievenbus van de P. Verrieststraat 12. 
 
 
 
 
Nieuwe methode      

 
In het eerste leerjaar leren we lezen met Veilig Leren Lezen. 
De derde kleuterklassen zullen vanaf volgend jaar werken met Dag LoeLoe. 
Daarmee trekken we de lijn door met een methode waarbij alle ontwikkelingsdomeinen 
op een doelgerichte manier aan bod komen. 
We kijken er al naar uit!! 
 
Bosklas/ zeeklas/ openluchtklas… 
 
Omdat we geloven in de meerwaarde van ‘er samen op uit te trekken’, willen we met het 
team een meerjarenplan opmaken voor de openluchtklassen. 
Daarbij leeft het idee om met de derde kleuterklas en het eerste leerjaar één 
overnachting te plannen, de zeeklas en de bosklas blijven behouden voor de andere 
jaren. Ook daarover meer eind augustus. 
De schoolraad steunt het idee in elk geval. 
 
 
Inzetten op veiligheid 
 
Het nieuwe schooljaar zal ingezet worden met nieuwe fluo’s. 
De spreuk  “ TOP! Ik val op  “  zal hierop te zien zijn. 
Naast deze actie, gesteund door de oudercomités, nemen we ook deel aan een 
pilootproject van High Five. 
De kinderen zullen hierdoor gestimuleerd worden om met de fiets of te voet naar de klas 
te komen. 
Interesse? Kijk hier voor meer info:  https://www.high-five.io/ 
 
 
 
Hiermee is de goesting en de blik voor het nieuwe schooljaar wat geduid, 
maar op dit moment rest er 1 wens: 
 
 
 
 
 

https://www.high-five.io/

