Welkom op onze ‘Open School’-dag
vrijdag 16 november 2018
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Welkom
Beste ouders
Beste sympathisanten
Een school is een plek waar het gonst van de bedrijvigheid. Dat is bij ons niet anders. De 217 jongens en meisjes, van
2,5 jaar tot 12 jaar oud, vinden elke dag opnieuw de weg naar klas terug. Elke dag staat een team van ongeveer 25
leerkrachten, zorgondersteuners en een zorgcoördinator paraat om de kinderen te onderwijzen. Lees maar: om de
kinderen het wonder te wijzen. Hoe een kind, zo speels en onschuldig, telkens weer tot leren komt, is echt wel een
beetje een wonder.
Van de allerkleinsten tot de stoere rakkers van het zesde leerjaar, de laatstejaars als het ware, is het telkens een
uitdaging om kinderen te stimuleren om iets te ondernemen, om creatief te zijn, om zich sociaal te bewegen, …
Een school is dus een klein wonderfabriekje waar elke dag kleine mirakeltjes plaatsvinden.
Naast het lerarenteam zijn nog heel wat mensen aan de slag in de school. Zo is de rol van het vzw-personeel niet te
onderschatten, zorgen de mensen van het onderhoud voor een propere school en schoolomgeving en is de administratieve medewerker elke dag weer druk in de weer om alle paperassen in orde te brengen. En dan hadden we het
nog niet over de vele vrijwilligers die heel regelmatig een handje toesteken.
Het is heel boeiend om dat eens van dichtbij mee te maken. En dat kan! Komende vrijdag ontvangen wij u graag op
school van 08.25 uur tot 11.50 uur. U mag alle klassen en lokalen vrij in en uit lopen. Op die manier kan u de dagelijkse
werking van de school heel even van heel dichtbij volgen. Op de volgende bladzijde geven we u een overzicht van wat
u in welke klas kunt vinden.
Tijdens de speeltijd wordt u een kommetje soep of een tasje koffie aangeboden in zaal Barthel. Let wel: de kinderen
blijven op de speelplaats of in het schoolrestaurant. Bedankt om dit te respecteren. De mensen van de ouderraad
helpen u graag verder. U kunt bij hen terecht voor alle vragen wat inspraak van ouders betreft. Wie nog twijfelt, kan
zich die dag gerust nog aansluiten bij de ouderraad.
We nodigen ook heel wat nieuwe ouders uit naar school. Als u enthousiast bent over het onderwijs dat wij hier aanbieden, mag u dat gerust aan hen laten blijken. Zo worden zij binnenkort ook misschien lid van onze fijne schoolfamilie.

Tot vrijdag?
Bartheliaanse groeten,

Tom Vandamme
Directeur
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Waar vindt u wie?
A.0.1
A.0.3
A.0.6
A.0.8
A.0.9
A.0.10
A.0.11

Zorgcoördinator
Administratie
Directeur
Schoolrestaurant
Lerarenkamer
Polyvalente zaal
4de leerjaar

A.1.1
A.1.2
A.1.3
A.1.6
A.1.7
A.1.8
A.1.9

6de leerjaar
5de leerjaar
3de leerjaar
Cursus NCZ
Cursus RKG
Polyklas 2
2de leerjaar

B.0.1
B.0.2
B.0.3
B.0.7

4

1ste leerjaar
Polyklas 1/
cursus ISG
Kleuterturnzaal
Opvang /
Cursus PEG

C.0.1
C.0.2
C.0.3
C.0.4

3de kleuterklas
2de kleuterklas
1ste kleuterklas
Instapklas

