Sint-Lodewijksschool
Arkorum 18
Meensesteenweg 715
8800 Rumbeke Beitem
sintlodewijk@arkorum.be

Ter herinnering:
VrijdagNAMIDDAG 28 juni is er géén school. Er is nog
opvang tot 13.30 u. De lessen eindigen om 11.45 u.

27 juni 2019
Beste ouders,
Dit is de laatste brief die u dit schooljaar van ons ontvangt.
We willen u bedanken voor het vertrouwen dat u in ons en onze school hebt gesteld.

Wij willen in het bijzonder de ouderraad bedanken voor de vele activiteiten die voor en mét de kinderen werden
georganiseerd.
(In juni trakteerde de ouderraad met frietjes (fluo-actie), organiseerden ze een succesrijke loopwedstrijd en was
de ‘ZOMERPOP-up café van dinsdag 25 juni opnieuw een schot in de roos!)
Wij wensen nu reeds alle kinderen die op maandag 2 september 2019 ‘de grote stap’ naar een nieuwe school zetten het
allerbeste toe!
Indien er nog schoolmateriaal (vb. leerboeken) bij u thuis is blijven liggen, graag
alles voor eind juni terug meegeven met uw kind!
Momenteel liggen veel kledingstukken te wachten om opgehaald te worden.
De verloren kledij van het voorbije schooljaar is te vinden dichtbij de ingang van de
klas van Greet Cools en Laura Naessens.
Als uw kind een trui, jas... mist, kunt u er gerust een kijkje komen nemen.
Alle werkboeken (wiskunde, spelling, … waarin de kinderen ’t voorbije jaar hebben gewerkt) krijgen de kinderen mee
naar huis.
De eerste dag van het nieuwe schooljaar (2/9/2019) zijn er warme maaltijden voorzien zoals op andere dagen.

We verwachten verder dat de kleuters én ook de kinderen van het lager een stuk
fruit mee hebben voor tijdens de speeltijd in de voormiddag.
In de namiddag kunnen de kinderen van het lager een koek eten tijdens de
speeltijd (meebrengen van thuis).
Voor de kleuters zorgen wij zelf voor een koek of tussendoortje.
Wie op 2 september start met een nieuwe schooltas (vooral de kinderen van het
eerste leerjaar): wil de badge (die aan de huidige schooltas hangt) aan de
nieuwe schooltas bevestigen.
Er is studie vanaf maandag 9 september 2019 voor de kinderen van de klassen 4, 5 en 6.

De jongste kleuters ontvingen in de loop van dit schooljaar een usb-stick met daarop onder meer de
aangeleerde liedjes. Graag willen wij deze sticks terug tegen het einde van het schooljaar.
De verlofdagen voor volgend schooljaar zijn:
- maandag 30 september 2019

- maandag 11 mei 2020

Volgend schooljaar zijn er 3 pedagogische werkdagen (geen school voor de kinderen)
-op dinsdag 8 oktober 2019

-vrijdag 6 december 2020

-woensdag 18 maart 2020

Eerste Communie en H. Vormsel volgend schooljaar (in de kerk van de Zilverberg)
Eerste Communie: zondag 17 mei 2019 om 09.00u.
H. Vormsel: zaterdag 9 mei 2020 om 17.00u.
HOE ZIEN DE KLASSEN ER VOLGEND SCHOOLJAAR UIT?
Dit alles is onder voorbehoud. Onze school is 1 van de 18 arkorumscholen en wij moeten rekening houden met de
anciënniteit (aantal jaren dat iemand al in dienst is) van alle personeelsleden binnen onze scholengemeenschap.
LESTIJDENPAKKET VOOR HET KLEUTER
De peuters (° 2017) – 1ste kleuter (° 2016)
Er zijn 2 klassen ‘peuter-eerste kleuter’ (Greet Cools en Sophie Vanoverberghe in de
ene klas én Ann Lesage in de andere klas).
De kleuters (geboren in 2016) die gedurende het voorbije schooljaar in de klas van
Greet Cools / Laura Naessens zaten, gaan opnieuw naar deze klas.
De kleuters (geboren in 2016) die gedurende het voorbije schooljaar in de klas van Ann Lesage zaten, gaan opnieuw naar
deze klas.
De peuters (die in september of in de loop van het schooljaar voor het eerst naar school komen) worden telkens verdeeld
over deze 2 klassen. We voorzien dat er tegen eind juni 2020 ongeveer 20 kleuters in elk van de 2 klassen zullen zitten.
In deze 2 klassen is verder hulp voorzien van de kinderverzorgster (Elfie Feys) voor 9 uur per week.
De 'KleuterCombiklassen' (KC1, KC2 en KC3 = klassen met kleuters uit 2de én 3de kleuter)
Wij kiezen voor volgend schooljaar opnieuw voor 3 combiklassen voor de kleuters geboren in 2014 en 2015.
De 3 klassen zijn op die manier ongeveer gelijk verdeeld: élk maximum 17 kleuters. Een jonger kind kan meekijken met én zich
optrekken aan oudere klasgenootjes. En ook voor een ouder kind is een combinatieklas leerzaam, wanneer hij/zij jongere
klasgenootjes helpt. Een kind in een combinatieklas leert zelfstandig te werken doordat het niet de hele tijd de aandacht krijgt van
de juf of meester. De juf moet immers ook uitleg geven aan oudere of jongere kinderen. Daarnaast leert de kleuter ook
geconcentreerd te werken juist omdat er aan verschillende kinderen andere instructies worden gegeven.

KC1 Hendi Dekimpe (behalve op woensdag)
KC2 Joke Demeulenaere (in zwangerschapsverlof) Sharon Delva staat verder voor de klas tot Joke Demeulenaere
terugkomt uit zwangerschapsverlof.
KC3 Cindy Verstraete
Sophie Vanoverberghe staat op maandagnamiddag in de klas KC2. Zij geeft ook het kleuterturnen (2 lestijden per
klas per week) en is zorgcoördinator in de kleuterklassen. Op woensdag staat Sophie in klas KC1
De juiste verdeling van de klassen zal u uiterlijk ten laatste 5 juli via e-mail meegedeeld worden. Hebt u geen e-mail
ontvangen, wil dan contact opnemen met de directeur (dirk.berghman@arkorum.be).

LESTIJDENPAKKET VOOR HET LAGER
- In het 1ste leerjaar (kinderen geboren in 2013) De klas wordt voor 85% gesplitst.
Myriam Vuylsteke (werkt niet op vrijdag), Ineke Coppé en Maaike Vandromme staan voor de klas.
- In het 2de leerjaar: Tom De Coninck mét hulp van juf Ineke Coppé
- In het 3de leerjaar: Ingrid Heinkens (werkt niet op donderdagnamiddag en vrijdagnamiddag)
samen met Maaike Vandromme.
- In het 4de leerjaar: Veerle Verhaeghe en Maaike Vandromme (Veerle Verhaeghe werkt niet op
maandagnamiddag en woensdag).
- In het 5de leerjaar: Ann Schelpe
- In het 6de leerjaar: Willy Vancoillie en Shauny Lagae (Willy Vancoillie werkt enkel in de voormiddag).
- Els Detailleur is zorgcoördinator en geeft ondersteuning in het 4de leerjaar en het 6de leerjaar
- Er is extra ondersteuning voor de klassen met het grootste aantal leerlingen voor de hoofdvakken.
- Bewegingsopvoeding: Désirée Degryse en Lien D’Hondt staan in voor het zwemmen en de lessen
bewegingsopvoeding. Er wordt volgend schooljaar verder gezwommen op maandagvoormiddag.
- Dirk Berghman werkt volgend schooljaar halftijds als directeur.
Isabelle Lanckriet (uit Kortemark) wordt de andere halftijdse directeur. Zij is ook halftijds beleidsondersteuner.
De (voorlopige) schoolkalender 2019-2020 kan je vanaf 1 juli 2019 op de website van de school bekijken.
Veronique
Neyrinck
(administratief
bediende) zet een
punt achter haar
jarenlange
loopbaan in
Beitem. Alle
personeelsleden,
de kinderen en
haar familie
hebben haar blij
verrast op dinsdag
18 juni met een
mooi
afscheidsfeest.
Veronique, we wensen je het allerbeste toe samen met je man en je gezin!!!
Ter herinnering:

Mededeling van het Feestcomité Beitem vzw:
Op zaterdag 6 juli 2019 vanaf 18.00u. nodigt het Feestcomité Beitem vzw alle gezinnen uit voor een leuke
muzikale avond op Remorkerock .
Op maandag 8 juli 2019 is er om 17.45u. de traditionele ballenworp voor alle kinderen uit Beitem. Jullie worden
van harte uitgenodigd op het kerkplein in Beitem. De kinderen kregen reeds een uitnodiging mee. Je vindt die
ook op onze website onder ‘kalender’ op 8 juli 2019
Wij wensen je allen een deugddoende vakantie.
Groeten, Het schoolteam

