Meerbeke, 5 september 2013

Beste ouders,
Zoals gebruikelijk vragen wij bij de start van het nieuwe schooljaar enkele noodzakelijke en praktische
gegevens op. De administratieve gegevens waarover de school reeds beschikt zijn ingevuld. (wijzigingen
geef je wel door)
Wanneer de ouders gescheiden zijn vragen we uitdrukkelijk deze brief door beide partijen te laten lezen.
Indien er dubbele briefwisseling (activiteiten, rapport,..) dient te gebeuren, moet dit expliciet aangevraagd
worden via directie of secretariaat. (zoals beschreven in het schoolreglement).
Waarschijnlijk hebben de meesten van jullie al een kijkje genomen op onze website
http://www.vbmeerbeke.be/ . Hier vinden jullie de nodige informatie over onze school, klasactiviteiten en
vele fotoalbums. Alleen op vraag zal nog een gedrukte versie van het schoolreglement meegegeven worden.
De aanvraagformulieren voor school- en studietoelagen 2012-2013 kunnen op het schoolsecretariaat
bekomen worden. Meer INFO op de website http://www.studietoelagen.be/ of 1700, het gratis nummer van
de Vlaamse overheid.
Rekeningen betalen met domiciliëring is heel gemakkelijk voor de school en voor jezelf.
Hierbij de gegevens die je nodig hebt om een domiciliëring aan te vragen:
Domiciliëringsnummer: 00000783522
Rekeningnr: 737-0112814-46
Het is voor de ouders niet altijd gemakkelijk zich een beeld te vormen van wat er in de school gebeurt.
Informatie hierover is nu meer dan ooit onmisbaar om onze kinderen te helpen er het beste van te maken.
Ook voor de leerkrachten is het van groot belang te weten hoe de leerlingen de leerstof verwerken om de
moeilijkheden tijdig te kunnen opvangen.
Daarom nodigen wij de ouders of voogd van de leerlingen uit op de infoavonden van:
- maandag 9 september 2013 te 19 u voor de ouders/voogd van leerlingen Donkerstraat
- maandag 9 september 2013 te 20 u voor de ouders/voogd van leerlingen lagere school Nieuwstraat
- dinsdag 10 september 2013 te 19 u voor de ouders/voogd van leerlingen Neigem
- dinsdag 10 september 2013 te 20 u voor de ouders/voogd van kleuters Nieuwstraat
Verloop van de avond: - verwelkoming
- toelichting schoolstructuur door de directeur
- woordje van het oudercomité
- werking van de verschillende leerjaren in de klaslokalen
Genegen groeten,
Directie en leerkrachten.

Keerzijde personeelslijst VBM

Gelieve gegevens op bijgevoegd bladen na te kijken, aan te vullen en ten laatste vrijdag
6 september 2013 met uw kind terug mee te geven.

Beste ouders,
Hieronder vindt u de lijst van de leerkrachten en hun taak voor het schooljaar 2013-2014.
Kleuters Nieuwstraat: 1 klA: juf Sofie De Cock
1 klB: juf Liesbeth De Mil
1-2 kl: juf Hilde Schokkaert
2 kl: juf Sarah Van Der Heyden
3 klA: juf Sigrid De Bolle
3 klB: juf Katrien Watté
kinderverzorgster: Mia Renders ( Christina Mertens )
Donkerstraat: 1 kl : juf Lutgarde De Coen
2+3 kl: juf Hannelore De Vidts
Kleuters Neigem: 1kl: juf Tineke Van Cutsem
2-3kl: juf Ann Claus
Lager Neigem: juf Erika Van Geel
Lager Nieuwstraat: 1A: juf Nele Hemerijckx
1B: juf Gerda Van Assche
2A: juf Melissa Praet
2B: juf Lieve Agneessens
3A: juf Tanja Jans
3B: meester Gerrit Borreman en juf Els Lambrecht
3C: juf Sofie Nissens
4A: meester Stijn Cobbaert
4B: juf Hilde Couck
5A: meester Marc De Deyn en juf Els Lambrecht
5B: juf Els D’Haens
6A: juf Vera Schutyser
6B: juf Marie-Ann Vanderjeugd
L.O. lager: meester Koen Cobbaert en juf Marjan De Cleyn ( Neigem )
Kleuterturnen: juf Marjan De Cleyn
Zorgbegeleider: juf Ann Michiels
Zorg kleuters: juf Joke Huylenbroeck en juf Marjan De Cleyn ( motoriek )
Pedagogische taken: meester Marc De Deyn ( lager ) en juf Joke Huylenbroeck ( kleuters )
Administratief bediendes: Carine Timmermans en Brigitte Barbé
ICT: Brigitte Barbé ( technisch ), Magalie De Maseneire ( pedagogisch-zorg )

Vriendelijke groeten,

Marc Vanden Eynde
Directeur VBM
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