Beste kinderen, beste ouders,
Na twee vakantiemaanden met ‘zot veel zomer’ van het hoge Noorden tot het diepe
‘Zuiden’ en ons bewust geworden dat water wel eens het nieuwe goud zou kunnen
worden, kunnen we met een gezonde dosis energie een nieuw schooljaar ‘invaren’.
De laatste twee weken van augustus heeft ons team zich als bezige bijen gestort op de
voorbereiding van het nieuwe schooljaar. Klassen, speelplaats, tuin, … werden onder
handen genomen om fris van wal te kunnen steken en er een ‘beregoed’ jaar van te
maken.
Spannend zo’n nieuwe start … hopelijk verliep de kennismaking van de kinderen met
hun klasvriendjes, leerkracht en/of nieuwe omgeving dan ook van een leien dakje.
Een ‘warm’ welkom aan Rania, Wassim, Wisam, Yori, Kaede, Robert, Theodor, Victor,
Caitlynn, Ariane Jolie, Stan, Ward, Alexander, Jonas, Finn, Lucas, Maïl-Li, Lowie, Elena en
Qetsia en hun ouders in hun nieuwe school.
Voor de school wordt het ook een spannende start. Op 1 oktober zeg ik na 31 jaar
‘gemeenteschool’ waarvan de laatste 12 jaar als directeur, de school adieu…
Er wacht mij een nieuwe uitdaging als directeur in de stedelijke basisschool ‘De Triangel’
te Sint-Andries.
Ik ben bijzonder fier dat ik deze pracht van een school, deze warme familie heb mogen
‘sturen’ en door de soms woelige ‘onderwijsgolven’ heb mogen laveren.
Ik wil dan ook langs deze weg, uit het diepst van mijn hart, iedereen die al die jaren
vertrouwen toonde in onze school en ons project, bedanken!
Ik wens kinderen, ouders, collega’s, personeel, vrijwilligers, vrienden, … een goede vaart!
Het directieambt wordt vanaf 1 oktober tijdelijk waargenomen voor één schooljaar door
mijn collega mevrouw Kathleen Roose. Haar huidig ambt als beleidsmedewerker en
1/5de directie wordt intern ingevuld, waarover later meer duiding.
Marc Arschoot

zeker lezen

begin & einde
lessen
De lessen beginnen ‘s morgens om 8:30
en ‘s middags om 13:45. De lessen
eindigen om 12:10 en om 15:45. Vanaf
8:00 is er toezicht, zowel voor de kleuters
als voor de lagere afdeling.
Bij het ophalen van de kleuters wordt
gevraagd om de kinderen niet uit de rijen
te halen maar ze eerst op de
afgesproken plaats te laten verzamelen.
Juffen hebben op deze manier meer
overzicht. In het belang van een goeie
klaswerking is het nodig OP TIJD te
komen!

afwezigheden (voor leerplichtige
leerlingen)
Elke leerling kan tot vier keer drie opeenvolgende kalenderdagen zonder
doktersattest afwezig blijven. De titularis bezorgt u na de afwezigheid een
attest waar u de medische redenen van afwezigheid dient in te vullen. Na
deze vier keer dient u altijd een doktersattest af te leveren. Indien u dit niet
afgeeft,

is uw zoon/dochter onwettig afwezig en dient dit gemeld te

worden aan het CLB en de bevoegde instanties.
Bij

begrafenissen

van

familieleden

dient

u

een

kopie

van

het

overlijdensbericht aan de titularis te bezorgen om deze afwezigheid te
wettigen.
Voor al uw vragen in verband met afwezigheden gelieve u te wenden tot
Mevr. Kathleen Roose. Wij willen u er nogmaals op wijzen dat elke vraag tot
afwezigheid in verband met vroeger vertrek op reis (of later terugkomen)
voor leerplichtige leerlingen wettelijk niet kan toegestaan worden.

studie
Van 15:45 tot 16:15 blijven de lagere
schoolkinderen onder bewaking op de
speelplaats. Vanaf 16:15 gaan alle nog
aanwezige leerlingen naar de studie
(elke dag tot 17:00). Daar worden de
kinderen begeleid door een leerkracht.
Voor die studie wordt een bijdrage van
€ 1 aangerekend.
opvang
‘s Morgens van 7:00 tot 8:00 en naschools tussen 15:45 en 19:00.
Voor afdeling A! Er is op woensdagnamiddag opvang tot 14:00. Kinderen die naar
de tekenacademie of muziekschool gaan, kunnen dus in de opvang blijven tot de
lessen starten. Wie deze lessen niet volgt en toch in de opvang moet blijven, laat
zich inschrijven bij ‘Kakelbont’ (050 38 88 84), gelegen in de Oudekerkstraat 23 te
Sint-Michiels. De school staat wel in voor de verplaatsing naar ‘kakelbont’. Indien uw
kind er gebruik wilt van maken, moet je wel de school verwittigen. Als ouder haalt u
de kinderen daar dan zelf op. Voor afdeling B is er op woensdag toezicht tot 12:15,
alle kinderen die dan nog aanwezig zijn worden onder begeleiding naar De
Paddenstoel gebracht.
Prijzen
‘s Morgens
1ste halfuur: € 1 voor het 1ste kind, € 0,80 vanaf het 2de kind.
Per begonnen kwartier wordt er € 0,65 voor het 1ste kind aangerekend en € 0,45
vanaf het 2de kind.
’s Middags : doezelklas
De peuters die net ingestapt zijn, KUNNEN gebruik maken van onze doezelklasservice. De peutertjes eten apart onder begeleiding van één van onze opvangvrijwilligers en kunnen achteraf een verkwikkend dutje doen. Deze service wordt
aangeboden aan de democratische prijs van € 1,50.
Na iedere nieuwe instapdatum wordt de voorkeur gegeven aan de nieuwe
peutertjes. Indien er nog plaatsen beschikbaar zijn, wordt in samenspraak met de
kleuterjuf van uw peuter, besproken wie er nog het meest nood heeft aan de
doezelklas.
’s Avonds
Het 1ste kwartier wordt gratis aangeboden.
1ste halfuur : € 1 voor het 1ste kind, € 0,80 vanaf het 2de kind.
Per begonnen kwartier wordt er € 0,65 voor het 1ste kind aangerekend en € 0,45
vanaf het 2de kind.
Let op : Iedereen die VOOR 8u op school aankomt, MOET naar de opvang. Er is pas
toezicht vanaf 8:00, dus laat uw kind niet alleen op de speelplaats omwille van
veiligheid!

Opvang tijdens de vakanties
Gedurende de vakanties en verlofdagen is er ook opvang mogelijk.
Voor afdeling B :
‘De Paddenstoel’ in de Sint-Arnolduslaan. Inlichtingen 050/37 58 72
Voor afdeling A:
‘Kakelbont’ in de Oudekerkstraat 23. Inlichtingen 050/38 88 84
KWIBUS
Er wordt tijdens de vakanties ook kinderopvang geregeld vanuit de stad
Brugge. De data en plaats volgen nog.

Maaltijden
Prijzen
Kleuters: € 3,40
Lager 1,2,3: € 3,50
Lager 4,5,6: € 3,60
Soep + boterhammen: € 0,75
Bij de warme maaltijd wordt enkel water
gedronken.
Op woensdagmiddag kunnen de
middagblijvers boterhammen meebrengen
(opvang afdeling A).
Gelieve bij verandering van de opgegeven
maaltijden, de school te verwittigen tussen
08:00 & 08:30 op het nummer 050 38 44 71

zwemmen/LO
lager
Wekelijks nemen de kinderen van het
1ste
leerjaar tot en met het 4e leerjaar een plons
in het water. Het 5de en 6de leerjaar gaat om
de twee weken zwemmen.
Iedere week krijgen alle leerlingen één uur
lichamelijke opvoeding.

kleuter
De zwembeurten voor onze derde kleutertjes gaan om de 14 dagen door op
donderdagvoormiddag in De Valkaart te Oostkamp onder begeleiding van
de turnleerkracht en zijn eveneens kosteloos.
Er is ook 2u per week bewegingsopvoeding voor alle kleutertjes onder leiding
van een turnjuf.

afspraken
Bij onenigheid tussen kinderen kunnen zij steeds bij de juffen of meesters
terecht. De leerkrachten hebben oor voor wat zich voordoet en zij zullen de
geschillen samen met de kinderen
proberen bij te leggen.
Mogen wij vragen dat ouders zich na ruzie of pestgedrag onder kinderen of
een ander voorval zich hier dan op de achtergrond houden. Stap als ouder
niet zelf naar de kinderen toe. Het schoolteam zal dit op de gepaste manier
aanpakken. Als ouder neemt u het best contact op met de juf/meester of
eventueel met de directie.

gezondheidsbeleid
Melk kan op school verkregen worden aan €
0,40 en water zal tussendoor kunnen
gedronken worden.
Voor klasafspraken
hieromtrent kunt u zich het best wenden tot
de klastitularis. Dit is het gezondheidsbeleid
van de school en wij vragen dan ook met
aandrang u zich hieraan te houden
(ook bij het middagmaal). Sap of allerhande
frisdrank is absoluut uit den boze. Uw kind zal
dit dan ook niet mogen opdrinken indien u
het
toch
meegeeft.
Tijdens
de
ochtendspeeltijd wordt enkel fruit/groenten
toegelaten, in de namiddag kan een koekje
(zonder chocolade) wel.
Bij verjaardagen vragen wij u dan ook zoveel
mogelijk rekening te houden met ons
gezondheidsbeleid. Een taart, cake of fruit
zijn leuke traktaties om in klasverband te
eten.

Veiligheid
Voor afdeling A : Bij het brengen en afhalen van de kinderen vragen wij met
aandrang om de wagen niet te parkeren voor de schoolpoort, dit om de
andere kinderen niet in gevaar te brengen!!
Denk er aan om de fietsen in de respectievelijke fietsenbergplaatsen af te
sluiten a.u.b.!
Wij raden ook aan om uw kinderen (te voet of per fiets) veilig op pad te sturen
naar en van school! Het fluo-hesje van de school draagt iedereen dagelijks om
naar de school te komen en ook om terug naar huis te gaan.
Nieuw voor afdeling B is de schoolstraat om nog meer aan de veiligheid van de
kinderen tegemoet te komen!

even een woordje uitleg over de

de wienkel
‘De wienkel’ stelt ook dit schooljaar weer op verschillende data zijn deuren open.
Deze tijdstippen geven wij tijdig door.
Mogen wij vragen om voorlopig geen kledij of spulletjes meer binnen te brengen
want onze opslagruimte is beperkt. Wij geven u wel terug een seintje als we terug
nood hebben aan materiaal.

Organisatie zorg
schooljaar 2018-2019
De zorguren op onze school zijn hoofdzakelijk gericht op leerlingen met
leermoeilijkheden, leerstoornissen of kinderen met sociaal-emotionele problemen.
We werken volgens een vast 'zorgcontinuüm'

FASE 0 : Brede basiszorg, de klasleerkracht !
Iedere leerkracht, in elke klas, biedt aan alle leerlingen kwaliteitsvol onderwijs aan
opdat alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Er wordt gestreefd naar het
behalen van de leerplandoelen voor ALLE leerlingen. Door een krachtige
leeromgeving en een veilig klasklimaat te creëren, probeert de leerkracht
problemen te voorkomen. Er is aandacht voor elk kind met zijn of met haar
persoonlijke noden. Er wordt gewerkt aan een positieve groepssfeer waar
vertrouwen erg belangrijk is. De leerkracht heeft aandacht voor het welbevinden
van elk kind. Een kind dat zich goed voelt, functioneert ook beter.
FASE 1 : Verhoogde zorg :
Soms volstaat de brede basiszorg in de klas niet voor leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften.
Er is meer ondersteuning nodig. De zorg wordt ingeschakeld.
Wanneer een leerling zeer regelmatig extra zorg nodig heeft door de
zorgleerkracht, dan worden de ouders op de hoogte gebracht.
Samen met de ouders wordt dan overlegd hoe we dat bepaalde kind, met die
bepaalde noden nog beter kunnen helpen.
Er wordt een plan opgesteld met de noden van het kind. De maatregelen die het
kind kunnen helpen worden opgelijst, samen met de ouders, de zorg en de
leerkracht.
Na het plannen en handelen wordt er steeds geëvalueerd tijdens een gesprek.
Wat werkt ? Wat werkt niet ? Wat kan beter ?

FASE 2: Uitbreiding van zorg
Voor sommige leerlingen volstaat de verhoogde zorg niet meer.
De extra begeleiding die het kind kreeg in de verhoogde zorg is onvoldoende. Er is
weinig resultaat volgens de geleverde inspanningen van de leerkracht, de ouders
en de zorg. Er is nood aan meer inzicht in de onderwijssituatie van het kind. Op dit
punt wordt het CLB betrokken bij de individuele probleemanalyse. Er wordt
intensief op zoek gegaan naar de specifieke onderwijs-en opvoedingsbehoeften
van het individuele kind.
Na grondig onderzoek kan er externe hulp komen zoals: logo, kiné, psychologische
ondersteuning, evt multidisciplinaire ondersteuning in een revalidatiecentrum.
Dit gebeurt ALTIJD in overleg met de ouders.
Als een leerling niet in staat blijkt, ondanks alle inspanningen en aanpassingen, om
de gemeenschappelijke leerplandoelen te bereiken, kan, mits akkoord van alle
partijen en na opmaak van een verslag door het CLB, gekozen worden voor een
individueel traject.
Dit kan binnen het gewoon onderwijs of in het buitengewoon onderwijs.
De leerling volgt dan een Individueel Aangepast Curriculum.
Naast het volgen van deze stappen hebben we natuurlijk oog en oor voor elk kind
op school dat eens wil praten, dat iets kwijt wil. Dit gebeurt dagdagelijks, spontaan
en daarvoor bestaat geen enkel vast patroon.
Ons zorgteam dit schooljaar
Zorgcoördinator :

Birgit Maes

0477/52 87 49

Zorgjuf lager halftijds :

Inge Debaere

0499/16 30 17

Zorgjuf kleuter :

Wiete Haest

0472/95 95 68

Onderwijscheques
jasje!

in

een

nieuw

Onderwijscheques zijn cheques waarmee je verplichte schoolkosten zoals
schoolreizen, uitstappen, sportdagen en turngerief van de school kunt betalen.
Je betaalt € 2 en daarvoor krijg je een cheque met een waarde van € 10 die het
hele schooljaar geldig is.
Voor het kleuteronderwijs kan je 6 cheques kopen, voor het lager onderwijs een
maximum van 9 cheques.

voor wie?
Ouder(s)/voogd bij wie het schoolgaand kind gedomicilieerd is, en voldoet aan
de voorwaarden:
→ de aanvrager moet ingeschreven
vreemdelingenregister van Brugge;

zijn

in

het

bevolkings-

of

→ één van de inwonende leden van het gezin (eerste graad) van de
aanvrager moet recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming (VT).

hoe aanvragen?
Bevestig een klevertje van het ziekenfonds met de gegevens van je kind op het
rechterluik van de folder van ‘de opvoedingswinkel’. Ten laatste het aanvraagluik
op 30 september aan de school terug bezorgen. Als je recht hebt op
onderwijscheques, regelt het OCMW dit dan met de school. Je hoeft zelf geen
papieren onderwijscheques meer aan te kopen.

info…
Alle brieven die de leerlingen ontvangen, zijn ook steeds terug te vinden op de
website van de school:

www.gemeenteschool-sintmichiels.be
Stedelijke basisschool van Sint-Michiels

sportraad/vriendenkring
De sportraad/vriendenkring bestaat uit een groep ouders van leerlingen uit
beide afdelingen en ook ouders van oud-leerlingen die de school een warm
hart blijven toedragen.
Zij bieden hulp bij verschillende evenementen en helpen met de financiële
opbrengsten de schoolwerking ondersteunen. Ze organiseren bijvoorbeeld
het sportfeest, BBQ voor de leerlingen eind juni, …
Voel je je aangesproken om aan deze evenementen deel te nemen of heb
je een idee voor een nieuw initiatief …
Kom gerust langs op maandag 24 september 2018 om 20 uur in afdeling A.
Het bestuur wil alle medewerkers, vrijwilligers, leerkrachten en sponsors nog
hartelijk danken voor hun inzet en enthousiasme op de fancy en alle andere
activiteiten van het voorbije schooljaar. We hopen uiteraard weer op jullie te
kunnen rekenen in het huidige schooljaar.

honden niet
toegelaten
Wij hebben er alle begrip voor dat
ouders
hun
kinderen
brengen/ophalen
en
er
ondertussen gebruik van maken
om de hond uit te laten.
Voor de veiligheid van de
kinderen, vragen wij wel om de
dieren ‘BUITEN’ de schoolpoort te
houden.

naamtekenen
Gelieve zoveel mogelijk de
jassen, sjaals, mutsen, brood- en
fruitdozen te naamtekenen.
Veel waardevolle spullen raken
verloren
of liggen bij de
gevonden
voorwerpen
en
komen jammer genoeg niet
meer
bij
de
rechtmatige
eigenaar terecht.

kosteloos onderwijs
Zoals vorig schooljaar krijgen uw kinderen alle materiaal, dat noodzakelijk is
voor het behalen van de eindtermen, gratis aangeboden. Deze materialen
worden niet uw bezit!
Wij vragen dan ook met aandrang om uw kinderen tot respect aan te zetten
voor deze materialen! Sommige materialen zullen ook in klas blijven. Wij zullen
genoodzaakt zijn om bij verlies of beschadiging een vergoeding te vragen.
In het kader van de maximumfactuur is het bedrag dat wij u kunnen
aanrekenen voor allerhande uitstappen maximum € 45 voor 5-jarigen en
leerplichtige kleuters en voor elke leerling van het lager maximum € 85 per
schooljaar. In het lager onderwijs mag de totale kostprijs van de meerdaagse
uitstappen over de ganse duur van het lager niet meer dan € 435 bedragen.

co-ouderschap
Gelieve bij co-ouderschap dit te melden (mailadres doorgegeven) aan de
klastitularis en het secretariaat. Dit om alle info rechtstreeks te kunnen doorgeven.

ouderraad
De ouderraad bestaat uit ouders uit afdeling A en B die zich samen inzetten om in
de loop van het schooljaar activiteiten voor de kinderen én de ouders te
organiseren en elkaar zo beter te leren kennen.
Zo organiseren we een fuif en een spellenvoormiddag, bakken we
pannenkoeken op carnaval en steken we de handen uit de mouwen bij het
schoolfeest.
Met eventuele opbrengsten willen we ook de school wat helpen bij de aanschaf
van speeltuigen en ander materieel.
Onder het motto ‘hoe meer zielen, hoe meer vreugd’ doen we een warme
oproep naar jullie.
Je kiest zelf hoe je je wil inzetten. Als klusjeswonder, goede-ideeën-bom,
organisatorisch talent of spitsvondige kunstenaar. Op de voorgrond bij
vergaderingen of achter de schermen. Bij activiteiten of bij een werkgroep…
Niets moet, maar alle hulp is zeker welkom!
Wil je meer weten over de OUDERRAAD?
Spreek ons gerust even aan, je vindt ons geregeld aan de schoolpoort.
ouderraad-gbsm@googlegroups.com
Ouderraad Stedelijke basisschool Sint-Michiels
Startvergadering 18 september om 20:00 (afd. A).

studietoelage aanvragen
Voor het schooljaar 2018-2019 kunnen ouders opnieuw een school- of
studietoelage aanvragen voor hun kinderen, van het kleuter- tot het hoger
onderwijs. Dat kan digitaal of via een papieren formulier. Wie in de afgelopen
jaren een toelage kreeg, hoeft zelfs geen nieuwe aanvraag in te dienen. De
afdeling School- en Studietoelagen schrijft in de loop van het schooljaar mensen
aan met de vraag of zij ook dit jaar een toelage willen en bezorgt hen hierbij een
vooraf ingevuld formulier. Ouders moeten dit formulier enkel nog nakijken,
eventueel verbeteren en terugsturen.
Wie meer informatie zoekt of wil weten wanneer zijn dossier aan de beurt is, kan
terecht op www.studietoelagen.be of kan gratis 1700 bellen.

facebook
Facebook is een veelgebruikt sociaal medium dat NIET gebruikt mag worden
als ‘pestmiddel’! Als school kunnen wij niet instaan voor de gevolgen of de
misbruiken gezien dit tot de huiselijk sfeer behoort. Het is misschien wel
aangeraden als ouder, om dit toch wat in de gaten te houden.

gsm
Een ‘gsm’ op school is NIET
toegelaten! Wie een gsm bij
zich heeft, laat het toestel IN
de boekentas, anders nemen
de leerkrachten deze in bezit
tot het eind van de dag.

boekentassen
Is je boekentas kapot en moet je een nieuwe aanschaffen; laat het praktische
dan primeren. Kies zeker voor de kleuters een schooltas die ze zelf kunnen
open- en dicht doen.

een hongertje…
Mogen wij vragen om te zorgen dat de
kinderen die in de avondopvang blijven, iets
kleins (koekje/boterham) meehebben in de
boekentas. Na een schooldag hebben veel
kinderen zin in een vieruurtje.

stage
In de loop van het jaar komen
studenten uit
verschillende
hogescholen stagelessen geven;
zowel in de kleuter als in de
lagere afdeling. We hopen op
die manier ons steentje bij te
dragen tot de
vorming
van
onze
latere
onderwijsmensen.

communies, lentefeesten &
vormsel 2018-2019
Lentefeesten
1ste & 6de leerjaar: 12 mei 2019
Eerste communies
Afdeling A en B : weekend van 1 en 2 juni 2019
Vormsel
Afdeling B: zaterdag 8 juni 2019
Afdeling A: zondag 9 juni 2019

vakantiedagen 2018 - 2019
Herfstvakantie
maandag 29 oktober 2018 t/m zondag 4 november 2018
Kerst- en Nieuwjaarsvakantie
maandag 24 december 2018 t/m zondag 6 januari 2019
Krokusvakantie
maandag 4 maart 2019 t/m zondag 10 maart 2019
Paasvakantie
maandag 8 april 2019 t/m maandag 22 april 2019
Feest van de Arbeid:
woensdag 1 mei 2019
OLH Hemelvaart:
donderdag 30 mei & vrijdag 31 mei 2019
Pinkstermaandag → 10 juni 2019
Facultatieve vrije dagen
donderdag 7 februari 2019
vrijdag 8 februari 2019
Pedagogische studiedagen
maandag 8 oktober 2019
woensdag 6 februari 2019

mailadressen
Marc Arschoot marc.arschoot@gmail.com
Kathleen Roose gbsm.kaatroose@gmail.com
Nancy DeConinck secretariaat@sbsstmichiels.be
Carine Vanoverschelde medewerker@sbsstmichiels.be

ons team
A f d e l i n g

A

Kleuter

2
0 1 8Gaëlle
-20
19
K1a
François

A
f d opevrijdag
l i samen
n g bij juf
A Gina met
peuter
hulp in de voormiddag van
s
Caroline Clevers (kinderverzorgster)
K1b
Gina Dobbels
K2a
K3a
K3b

Rita Tamsin/Wiete Haest
et K1b)
Tessa Van Iseghem
Ann Vermeulen/Gaëlle François
vanaf januari Indra Maeseele

Lager

B

Kleuter
K1c
peuters

K1d

Indra Maeseele tot kerst
Vanaf januari Maïté Teerlinck
op vrijdagnamiddag samen bij
juf Claire
Claire Meyer
op maandag samen bij juf Maïté

K2c

Katrien Janssens/Claire Meyer

K3c

Caroline Sandra

Lager

L1a

Lia Van Steenkiste/Michelle Brutin

L2a

Liesbeth Desmedt

L3a
L3b
L4a
L4b

Lieve Debusschere/Ann De Busscher
Yfke Maes/Ann De Busscher
Sylvie Verhaeghe
Jamie Van Belleghem
1 dag samen bij juf Sylvie
Peter Slegtinck
Anja Blontrock/Claudia Ramon

L5a
L6a

A f d e l i n g

L1c
L1d
L2c
L2d
L3c
L4c

L5c
L6c
L6d

Mia Emmery/Tine Mertens
Els Vanderschaeghe/Tine Mertens
Jan Ghyoot/Jamie Van Belleghem
Annabelle Casier
Hilde Osteux/Nadine Ghysels
Ghysels/Claudia Ramon
Jeroen Jaques

Jan Van Maele
Sofie Broeckaert
Claudia Ramon
1 dag samen bij juf Sofie

Directie

Zorg

Marc Arschoot - Kathleen Roose
vanaf 1 oktober: Kathleen Roose

Zorgcoördinator: Birgit Maes
Zorgleerkracht lager: Inge Debaere
Zorgleerkracht kleuter: Wiete Haest

Beleidsondersteuning
Kathleen Roose tot 1 oktober

Bewegingsopvoeding kleuter

Ondersteuning lager & gewezen
anderstalige nieuwkomers: Ann De Busscher

Eva Hinderyckx
Maïté Teerlinck

Administratie

Lichamelijke opvoeding lager

Nancy De Coninck
Carine Vanoverschelde

Frank Vandamme
Eva Hinderyckx

Bijzondere leermeesters

ICT

RKG : Cil Peters & Dymphna Haghebaert
NCZ : Brigitte Beyen & Patricia Monteyne
Protestantse godsdienst : Ingrid Maas & Bart
d’Hulster
Islamitische godsdienst : Housseyn Mehdaoui

Maxim Quaghebeur

Preventiemedewerker
Ingrid Kint

Kinderverzorgster
Caroline Clevers

bereikbaarheid directie
Marc Arschoot:
• Afdeling A (Rijselstraat) : dinsdag, woensdag (om de 2 weken)&
donderdagvoormiddag
• Afdeling B (Sint-Michielslaan) : maandag, woensdag (om de 2 weken) &
donderdagnamiddag
Kathleen Roose :
• vrijdag voormiddag afdeling B
• vrijdag namiddag afdeling A

U kunt altijd een afspraak maken via mail of telefonisch via het secretariaat (050/38 44 71)
tijdens de schooluren.

Stedelijke basisschool van Sint-Michiels
website www.gemeenteschool-sintmichiels.be - mail secretariaat@sbsstmichiels.be
afdeling Rijselstraat 050/38 44 71 - afdeling Sint-Michielslaan 050/38 17 65

