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De pauw 

“Ik zet mezelf in de kijker” 

Ik ben de pauw, dat zie je gauw. 

Ik heb wel honderd mooie veren, 

ik tooi me nu met groen en blauw. 

Ik toon je steeds mijn beste kleren. 

Betekenis : zich laten zien, zich laten kennen, openheid, op 

het podium gaan staan.  Eigen ideeën en belevenissen ken-

baar maken.  Durven uitkomen voor wat je kan en bent.  Aan-

wezig zijn bij iemand.  Nabijheid geven, iemand contacteren, 

bij iemand blijven, op bezoek gaan, … 

SEPTEMBER 2020 

VINCENTJE 

Wist je dat… 

… er 17 nieuwe leerlingen starten op onze school? 

… we dit jaar projectnamiddagen per graad organiseren 

rond TECHNIEK?  

… we een gloednieuwe buitenklas en opvangklas hebben? 

… we dit jaar 2 nieuwe leerkrachten mogen verwelkomen 

op onze school?  

• Juf Charlotte Pieters (vervanging Juf Anneleen) 

• Juf Joni (kinderverzorgster) 

… juf Griet dit jaar opnieuw voltijds start als directeur in 

haar vernieuwd bureau (1ste verdieping)? 

… we dit jaar niet meer deelnemen aan het fruitproject 

‘Oog voor lekkers?’ Op woensdag laten we nog steeds onze 

koekjes thuis, maar brengen nu zelf een stuk fruit hapklaar 

mee.  

… onze zwemdag gewijzigd is naar woensdag? 

… het schoolteam ontzettend veel zin heeft om er een  

schooljaar vol TECHNIEK van te maken? 

Gezondheidsopvoeding 
 

Een nieuwe start vraagt een gezond ontbijt... 
neem hiervoor elke dag de tijd! 

Belangrijk 
Gelieve volgende zaken zo snel mogelijk in te vullen en via je kind terug te bezorgen op school. 

1. Document: “Goedkeuring opvoedingsproject en schoolreglement” 
 Ondertekend en ingevuld terugbezorgen aan klastitularis  
2.  Schoolreglement voor leerlingen “Afspraken op school”  
 Document ‘akkoordverklaring’ ondertekend en ingevuld terugbezorgen aan klastitularis  
 Reglement in schoolagenda bevestigen. 
3. Leerlingenfiche  
 Gegevens nakijken en document terugbezorgen aan de klastitularis. 
4. Bestellijst leerlingen (digitaal) 
 nodige gegevens invullen via de link 

Vincentje 

Sommige van onze ouders ontvangen met dit exemplaar hun 

eerste “Vincentje”.  Dit maandelijks infoblaadje bevat heel 

wat informatie over het schoolleven: zoals data van ouder-

contacten, medisch onderzoek, uitstappen… maar ook het 

maandmenu en nog veel meer.  Sommige informatie wordt 

enkel meegedeeld via het Vincentje.  Voor speciale gelegen-

heden kan er nog een afzonderlijk briefje uitgedeeld worden.  

Wie over internet beschikt kan ons krantje ook terugvinden 

op onze website en in zijn mailbox: 

www.vbsaaigem.be 

Verloren voorwerpen 

Om verloren voorwerpen te vermijden verzoeken wij alle ouders de 

kledingstukken te naamtekenen (zeker turnpantoffels, turntruitjes en 

–broekjes komen in aanmerking).  

Infoavond 

Voor de meeste klassen zal de infoavond dit jaar  digi-

taal georganiseerd worden.  Een infobrochure of    

PowerPointpresentatie zal per klas doorgestuurd    

worden. Nadien krijgen jullie de kans om vragen te 

stellen (per mail, telefonisch of via praatbox).             

De concrete organisatie per klas zal deze week door de 

klastitularis bezorgd worden. 



September 2020 

D 1 Start schooljaar 

W 2  

D 3  

V 4  

Z 5  

Z 6  

M 7 Infoavond 

D 8  

W 9 Zwemmen 1/3 

D 10  

V 11  

Z 12 Kermis Aaigem 

Z 13 Kermis Aaigem 

M 14 
(8u45) Schoolfotograaf 
(9u30) Onderwijsraad 

D 15  

W 16 Zwemmen 2/4 

D 17  

V 18 STRAP-dag 

Z 19  

Z 20  

M 21 Sportklassen 4L 

D 22 Sportklassen 4L 

W 23 Zwemmen 1/3 

D 24 (16u) Personeelsvergadering 

V 25 
Feestdag Sint-Vincentius +  
Frietjesdag 

Z 26 Vormsel 

Z 27  

M 28  

D 29  

W 30 Zwemmen 2/4 

Ons schoolteam  

Voor de samenstelling van het schoolbestuur en de schoolraad verwijzen wij 
naar onze infobrochure van september 2020. 

Directie 
Mevr. Griet Penninck      Pardassenhoek 16, 9550 Sint- Lievens-Esse    0485/037889   
Onderwijzend personeel en klasverdeling 
P mevr. Nancy Cannoot (ma., di., woe. )en mevr. Celien Van Cauter (do. + vrij.) 
1K mevr. Ruth Van Buggenhout en mevr. Joni De Jaeger (donderdag) 
2K mevr. Dorien Van Den Bossche 
3KA+B mevr. Hilde De Ryck en mevr. Melanie De Geest 
1LA mevr. Elsie De Winter en mevr. Chris Dumont (vrijdag) 
1LB mevr. Xenia De Spiegeleer 
2L mevr. Lieve Temmerman en mevr. Jolien D’Haese (vrijdag) 
3L mevr. Christine Van Gyseghem (ma./di./woe.) en                                                     
 mevr. Anneleen Verhoeven (woe./do./vrij.) - in ziekteverlof; wordt vervangen 
 door Mevr. Charlotte Pieters  
4L mevr. Kathy Van Der Donck (ma., di. ,woe.) en 
 mevr. Jelle Moreels (wo., do., vrij.)   
5L mevr. Mieke Béatse  
6L mevr. Leen Van Der Borght (wo., do., vrij.)  en  
 mevr. Jelle Moreels (ma., di. woe.)   
Leermeesters lichamelijke opvoeding (turnen + zwemmen) 
 mevr. Jolien D’haese  
ICT-coördinator 
  mevr. Dominique Van de Catsye  
Zorgjuf 
 Mevr. Isabelle Roeland  
Kinderverzorgster 
 Mevr. Joni De Jaegher   
Secretariaat 
 Mevr. Lutgart Clompen  
Zorgcoördinator en vertrouwenspersoon 
 Mevr. Sabine Van Damme 
Onderhoudspersoneel 
 Mevr. Marleen Scheerlinck en mevr. Silke Liefferinckx 
Opvang 
 Mevr. Els Gabriëls 
Busvervoer 
 Dhr. Raymond Claus (0474/079172) 
 Mevr. Ria Verhumst (avond) 
 Mevr. Anne Gees (ochtend) 
CLB verantwoordelijke 
 Dhr. Geert Caroes (053 60 69 16 ) 

NIET VERGETEN! 

Pedagogische studiedagen: 

• Vrijdag 2 oktober 2020 

• Woensdag 20 januari 2021 

• Woensdag 3 maart 2021 

TAALBELEID 

TECHNIEK 

OBSERVATIE VAN HET JONGE KIND 

Huiswerkklas  

Vanaf maandag 7/09  

o.l.v. juf Xenia en juf Melanie 

in de klas van juf Xenia (1LB) 

Een afzonderlijke infobrief volgt. 


