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Oostende, 2 september 2019
Beste ouders
Deze morgen heeft de schoolbel opnieuw gerinkeld. Het nieuwe schooljaar gaat van
start!
Ons jaarthema: Andreas: een oceaanblauwe school!
Wie na ons thema van vorig jaar (Andreas: een groene school) nu denkt dat we van
politieke kleur wisselen, zit helemaal fout. Met ons jaarthema van dit jaar zetten we de
ingeslagen weg van vorig jaar verder. Vorig jaar werkten we rond duurzaamheid. Ook
dit jaar staat duurzaamheid centraal maar ligt de focus eerder bij alles wat duurzaam
is in verband met water.
Niet enkel in onze school staat dit thema centraal. We kozen er met alle katholieke
scholen van Oostende voor om dit jaar te werken rond oceanen. Elke school kiest zelf
hoe ze dit precies invullen maar wat gemeenschappelijk is , is dat in elke school het
thema in technieklessen aan bod komt in minstens één klas. Bij ons gaat bij ons vierde
en vijfde leerjaar dit jaar opnieuw de techniekweek door. Oceanen zullen hierbij centraal
staan.
Voor de klassen die het thema in de technieklessen behandelen, is een gezamenlijk
startmoment vastgelegd. Dat gaat door 17 september maar daar verneemt u later nog
meer over.
Oceanen doen ook aan reizen denken, reizen met grote boten…
De kapitein van het Andreasschip heette deze morgen alvast de crew en de passagiers
van harte welkom. Komt u ons ook uitzwaaien als ons schip vrijdag om 15.05 u definitief
het ruime sop kiest?
Onze crew: oude en nieuwe gezichten
De meeste officieren van deze morgen waren vertrouwde gezichten. Enkele vertrouwde
gezichten waren er helaas deze morgen niet meer bij. Meester Kris is sinds vorig jaar
reeds uit en het ziet er niet naar uit dat hij dit jaar nog terug aan de slag gaat. Ook juf
Katrien Vanhoutte is er niet meer bij. Zij zou in de loop van dit schooljaar op pensioen
gaan. Onverwachte omstandigheden deden haar ervoor kiezen om reeds vanaf het
begin van het schooljaar niet meer aan de slag te gaan. We laten haar echter niet
zomaar vertrekken. We plannen later in het jaar nog een warm afscheid, maar we
houden u zeker op de hoogte.
Vorig schooljaar werd beslist dat een basisschool meer uren administratieve
omkadering mag inrichten. Mevrouw Els krijgt op ons secretariaat versterking van Sofie
Cobbaert. Sofie is er telkens op maandag, Els de andere dagen van de week.
In de lagere school verwelkomen we twee nieuwe gezichten. Juf Jessy Van der Stuyft
neemt het vijfde leerjaar over van juf Tinne. Juf Tinne verwacht in februari haar derde
kindje en zo heeft het vijfde leerjaar toch het hele jaar dezelfde juf.
Juf Jana De Beule komt voorlopig ook enkele uurtjes extra het zorgteam versterken.
Dat kan zowel in de kleuterafdeling als de lagere afdeling zijn.
Ook voor L.O. verwelkomen we een nieuw gezicht. Juf An Beel heeft L.O. aan enkele
klassen op vrijdag.
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Sofie, Jessy, Jana en An, van harte welkom bij ons op school. We hopen dat jullie je er
prima thuis zal voelen.
Nog even enkele belangrijke afspraken op een rij
Drankjes
Sinds enkele jaren vragen we op school enkel water te drinken en aan de leerlingen
een drinkfles mee te geven zodat die gedurende de dag kan aangevuld worden. Enkel
water geldt ook voor de drank tijdens het middageten. We merken dat nog heel wat
leerlingen allerhande brikjes mee hebben maar eigenlijk is dit niet volgens de
afspraak.
Parkeren
Tijdens de vakantie zijn een aantal lijnen op de parking herschilderd. Er kwam ook
een stukje fietspad bij net voor de sportzaal. Mogen we opnieuw met aandrang
vragen om de auto enkel te parkeren in de voorziene parkeervakken. Parkeer niet
waar uitdrukkelijk aangeduid staat dat parkeren verboden is, en parkeer zeker niet op
het nieuwe fietspad.
GSM
Heel veel van onze (soms heel jonge) leerlingen hebben een GSM mee naar school.
Vorig schooljaar was het al zo dat aan de kinderen gevraagd werd de GSM bij het
begin van de dag in het klasmandje te leggen. Voor ze naar huis gaan, krijgen ze de
GSM terug. We merkten echter dat in de voor- en naschoolse opvang of op de
speelplaats net voor of na schooltijd de GSM duchtig gebruikt werd. Helaas was dit
niet altijd voor zaken die geoorloofd zijn. Foto’s nemen van klasgenootjes en/of
leerkrachten en die dan delen op sociale media is nu eenmaal niet toegelaten als de
betrokken personen geen toestemming gaven.
We hebben dan ook besloten dat GSM’s ten alle tijden buiten de klas in de boekentas
moeten blijven. Als een leraar met toezicht een GSM ziet, wordt die onherroepelijk
afgenomen en pas ’s avond terug gegeven.
Een vooruitblik: ouders om te rijden gevraagd
In de ouderraad werd gevraagd om indien mogelijk de activiteiten waar vervoer van
ouders gevraagd wordt, zo vroeg mogelijk aan te kondigen. Deze rubriek zal dan een
vast item worden in de maandbrief. Voor oktober weten we nu al dat we vervoer nodig
hebben voor:
- 3 oktober: L1 bezoekt het vogelasiel
- 7 oktober: alle kleuterklassen gaan de hele dag naar het bos
Nog net niet maar toch bijna: de nieuwe speelplaats
U hebt het ongetwijfeld gemerkt: de uitbreiding van de speelplaats van de lagere
afdeling is bijna klaar. Eens het zover is, plannen we zeker een feestelijke opening waar
we u graag op uitnodigen. Verder nieuws mag u later zeker nog verwachten.
Vriendelijke groeten

Ingrid Van der Schaeghe
Directeur
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Maandag

Dinsdag

2

3

8.35 u: Start van het
schooljaar 2019-2020!

9

10

Start melkbeurten
19.00 u: Infoavond
voor de ouders van de
klas van juf Nathalie.
Geïnteresseerde
ouders uit K2 en K3
zijn ook welkom.

9.00 u: Startviering in de
Sint-Annakerk.
Zwembeurt L1 en L5
Namiddag: filmfestival K2,
K3, K2K3, L1 en L2

16

17

Woensdag
4

Donderdag

Vrijdag

Za

Zo

5

6

7

8

19.00 u: Infoavond
voor de ouders van de
leerlingen van het
eerste leerjaar.

15.05 u: ‘De
Andreasboot vaart uit’
voorstelling van het
jaarthema voor ouders
en leerlingen

11

12

13

14

15

Voormiddag:
filmfestival L3, L4, L5
en L6

Zwembeurt L4 en L3A

21

22

28

29

5 okt

6 okt

18

19

Zwembeurt L2 en L6
Hele dag: Kick-off van het
project oceanen voor L4 en
L5

23

30

24

25

Zwembeurt L1 en L5
19.30 u: Ouderraad

Pedagogische
studiedag:
GEEN SCHOOL!

1 okt

2 okt

Zwembeurt L2 en L6

20
Zwembeurt L3B

26

27
Zwembeurt L4 en L3A

3 okt

4 okt

Voormiddag: L1
bezoekt het vogelasiel

Zwembeurt L3B

