
Nieuwjaarswensen 
Januari, de maand van de mooie wensen, 
de goede voornemens, de gezellige 
momenten met vrienden en familie, … 
Samen met het voltallige Posthoorn Team 
wil ik u - ouders - op mijn beurt een 
prachtig jaar toewensen. Pluk de dag, 
geniet van de kleine dingen!  Ook in 2019 
staat de Posthoorndeur voor u open!                
Voel je welkom! Wees welkom!                  
Directeur Christl    

Directeur Dirk op 
pensioen 
Directeur Dirk is op pensioen… 28 jaar stond hij 
aan het hoofd van onze school. De laatste dag 
voor de kerstvakantie, vrijdag 21 december,  was 
dan ook een speciale dag! Hij werd thuis 
afgehaald met een prachtige auto; kreeg een 
vriendenboek overhandigd met werkjes van alle 
kinderen en als kers op de taart werd een heus 
feestje georganiseerd! Kortom, het werd een dag 
om nooit te vergeten! Dank je wel, directeur Dirk! 

Nieuwe zorgcoördinator 
Nu juf Christl directeur is geworden van onze 
school, mochten we vanaf 1 januari 2019 Elien 
Tant welkom heten als onze nieuwe 
zorgcoördinator. In het eerste trimester stond juf 
Elien nog voor de klas in het vijfde en zesde 
leerjaar. Elien gaf ook 11 jaar les in het secundair 
onderwijs. Momenteel volgt ze de Banaba 
‘Zorgverbreding en remediërend leren’.                  
Succes, juf Elien!! 
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WELKOM  AAN… 
K1A: 
Emiel 
Eloise 

Joaquin 
Eefje  

Daniela 
Maximilian 

K2 
Younes 

EEN BLIK VOORUIT… 

14/01  Oudercontact K2 
17/01  Infoavond ouders L6 
22/01  Toneel L6 
24/01  De Munt L4 
01/02  Toneel L1 
04/02  Vrije dag 
07/02  Toneel L4 
09/02  Opendeur  
              nieuwe peuters 
10/02  Opendeur  
              nieuwe peuters 
12/02  Toneel L3 
12/02  Oudercontact lager 
13/02  Ouderraad 
20/02  Schoolraad 
26/02  Toneel L2 

+ check de kalender op 
onze website!

mailto:directie@posthoorn.be
http://www.posthoorn.be
http://posthoorn.be/page.php?id=6
http://posthoorn.be/page.php?id=6
mailto:directie@posthoorn.be
http://www.posthoorn.be


Afspraken 
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DINSDAG = FRUITDAG 
Op dinsdagnamiddag bieden wij alle kinderen een stuk fruit aan. We 
nemen immers deel aan het ‘Oog voor Lekkers’ - project (of Tutti Frutti) 
Met dit project worden kinderen aangemoedigd om de juiste eetkeuzes te 
maken. Want jong geleerd is oud gedaan. Welk stuk fruit wordt 
aangeboden, zie je wekelijks op onze website verschijnen.  

Graag die dag enkel fruit of groente meegeven als tussendoortje 
voor dinsdagvoormiddag!

DE SCHOOL VERLATEN 
Een nieuwe, brede poort geeft toegang tot onze vernieuwde speelplaats. 
Zowel ouders als leerkrachten gaven aan dat het verlaten van de school 
via deze poort wat chaotisch verliep.  Uiteraard willen we dit vermijden. 
Vandaar deze afspraak: 

Meteen na het signaal vertrekken de peutertjes via het kleine poortje. 
Ouders kunnen hen dus daar opwachten. De andere kleuters / 
leerlingen verzamelen intussen op de speelplaats.  We vragen alle 
ouders om hen zoveel mogelijk op te wachten VOOR de school 
(Normandiëstraat) en de ruimte voor de poort niet te belemmeren. 

MATERIAAL NAAMTEKENEN 
We merken dat heel wat spullen de weg naar hun baasje niet meer 
terugvinden: truien, jassen, mutsen, … maar vooral ook brooddozen! 

Het zou fijn zijn mochten zoveel mogelijk spullen voorzien zijn van  
een naam… Alvast bedankt! 
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Wist-je-datjes 
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TWEE KLASSEN EERSTE KLEUTER 
Door het grote aantal kleuters in de eerste kleuterklas werd 
geopteerd om deze groep te splitsen in twee klasjes: K1B 
(o.l.v. juf Christine) en K1C (o.l.v. juf Micheline). Juf Mia staat 
op donderdag in klas K1C en op vrijdag in klas K1B. 

NIEUW INSCHRIJVINGSPROCEDURE 
Vanaf dit schooljaar geldt er een nieuw 

inschrijvingsprocedure. Een brief kreeg u reeds toegestuurd.   
Voor broertjes en zusjes van reeds schoollopende kinderen is 

er een voorrangsregel. Mag jouw kindje volgend schooljaar 
naar school? Kom dan zeker langs tijdens ons 

opendeurweekend van 9 en 10 februari! 

OUDERRAAD 
Een groep gemotiveerde en enthousiaste ouders  zorgt 
jaarlijks voor enkele leuke en hartverwarmende activiteiten : 
denk maar aan de halloweentocht, het ontbijtbuffet, de 
chocoladekaarting, … Wil je aansluiten bij deze groep; stuur 
een mailtje naar niek_vandendriessche@hotmail.com. 
Liever geen  lid van de ouderraad, maar toch een handje 
toesteken tijdens één of meerdere activiteiten? Ook dat kan! 
We horen het graag…
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https://docs.google.com/document/d/14Z3b1Ke-Xk_w16ebx3ZqnqmXtDGAvgC1DC-wRTNu3OI/edit
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