SEPTEMBER 2019

VBS BLIJDHOVE
Welkom!
Na een deugddoende vakantie kijken we uit naar het nieuwe schooljaar. Er staat weer
heel wat op het programma. Leuke lessen, uitstappen, feesten,... De kinderen zullen
dit jaar weer heel wat leren, ontdekken en beleven.
Dit schooljaar begroeten we naast nieuwe leerlingen ook nieuwe leerkrachten. Zo zal
juf Tine de klas L5A onder haar hoede nemen. Meester Helmut gaat aan de slag met
de jongens en meisjes van L6B. Juf Amber zal in L6A enkele momenten juf Ann
vervangen.
Andere leerkrachten gaan dan weer een nieuwe uitdaging aan door een andere
taak/klas op zich te nemen. Juf Saartje zal samen met juf Lise het tweede leerjaar
geven. Juf Ellen neemt de zorg binnen L3 en L4 op zich en juf Elien ondersteunt zowel
het eerste als vijfde leerjaar. Juf Melanie gaat aan de slag met de jongens en meisjes
van het eerste leerjaar. Juf Iris tenslotte zal zich ontfermen over het derde leerjaar.
Ook onze burelen zijn wat aangepast. Het secretariaat, de zorgcoördinatie,
leraarskamer en directie kreeg een nieuwe bestemming. De kleine zaal (peuter en
opvang) kreeg een nieuw laagje verf en ook onze inkom hebben we wat opgefleurd.
Hopelijk vinden jullie snel jullie weg!
Ik wens alvast iedereen een schitterend schooljaar toe.
Jeremy Planckaert
Directeur Blijdhove Menen

Marie Louisa Leyn, grootmoeder van Virginia Licata (opvang)
Etienne - Edouard Everaerdt, vader van juf An (Dinoklas)

Kalender september 2019
Maandag

2 september

Eerste schooldag

Maandag

2 september

14.30 uur: Opening weide: Iedereen welkom!

Donderdag en 5 en
vrijdag
6 september

L6: Bosklassen in Kemmel

Donderdag

5 september

Oudercomité (De Lork - Kemmel)

Dinsdag

10 september

Personeelsvergadering - geen studie

Donderdag en 12 en
vrijdag
13 september

L2: Boerderijklassen in Beauvoorde

Woensdag

25 september

Pedagogische studiedag: geen school

Donderdag

26 september

10 uur: eucharistieviering

Vrijdag

27 september

Schoolfotografie

Wist je dat...
Wij op zoek zijn naar leden binnen ons oudercomité? Het oudercomité organiseert
jaarlijks enkele activiteiten zoals schoolfeest, winterwandeling en dit jaar (nieuw!)
Blijdhove's familiedag.
Ook helpt het oudercomité tijdens klusmomenten met het opknappen van de school.
Wil je ook graag deel uitmaken van het oudercomité? Kom gerust eens langs op
onze vergaderingen. Vraag gerust wat meer info aan leerkrachten, directie of leden
van het oudercomité.

Bezoek ook onze website voor meer nieuws, foto's en filmpjes
www.blijdhove.be

