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Voorwoord september 2017 
 

Deinze, 1 september 2017 

Geachte ouders 

 

Deze morgen mochten wij uw kind(eren) verwelkomen op onze basisschool 

“Leieparel”. 

Op deze eerste officiële schooldag van basisschool Leieparel, kwamen de 

leerlingen via de rode loper de school binnen onder een spandoek met het 

jaarthema “Jij bent een parel!”. Wij hopen van harte dat uw kind dit schooljaar 

mag schitteren als kostbare “parel” op onze school ; we zullen er zorg voor 

dragen! 

Mede dankzij de inschrijving van uw kind(eren) kunnen wij voor het schooljaar 

2017-2018 in de kleuterafdeling 5 klassen en in de lagere afdeling 12 klassen 

inrichten. 

“Nieuw” is zonder twijfel de “slaapklas” waarvan de peuters en jongste kleuters 

kunnen gebruik maken tussen 12:45 en 14:15. Daarnaast wordt de “open klas” 

verder uitgebreid en krijgen vele leerlingen dit schooljaar terug eigenaarschap 

over hun leerproces. 

Daarnaast voorziet basisschool Leieparel dit schooljaar, binnen het 

lesprogramma, de leerlingen in het vierde leerjaar blind te leren typen met 10 

vingers (volgens het programma “Typ 10”); geen extra tijd na schooltijd, geen 

kosten en zeker een meerwaarde voor de toekomst! 

Juf Ann miste de “Terugkomdag” wegens ziekte en werkt 4/5; op vrijdag staat 

juf Ellen in de klas. Hopelijk kan juf Ann maandag terug aan het werk. 

Juf Cindy en juf Caroline werken eveneens 4/5. Juf Eline neemt deze klassen 

over respectievelijk op dinsdag en maandag. 

Juf Caroline mist eveneens de start; haar arm zit in het gips. Juf Dominique, die 

reeds meerdere keren de 3de kleuterklas B overnam de voorbije jaren, zal haar 

vervangen gedurende haar afwezigheid. 

Juf Vicky is vanaf 1 september aangesteld als pedagogisch directeur in 

Ruiselede. Wij wensen haar proficiat en veel succes toe en vonden een waardig 

vervangster, juf Bieke. Juf Bieke verving haar reeds enkele maanden vorig 

schooljaar in het zesde. 

Meester Bart Dewilde werkt ook 4/5. Hij wordt op woensdagvoormiddag en 

vrijdagnamiddag vervangen door juf Joke Philips en juf Chris.  

Verder wordt de 4/5 opdracht van juf Kathleen aangevuld door juf Nele, die op 

maandag 4A begeleidt. 

Het ganse schoolteam engageert zich terug om zich ijverig in te zetten, en 

samen met de “parels” van kinderen en de “parels” van ouders een hecht 

parelsnoer te vormen om allen te kunnen schitteren dit schooljaar. 

 

 

Zeer genegen, 

Franky De Graeve, directeur basisschool Leieparel 
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Het schoolteam 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAMILIENIEUWS 
 

Geboorten  
 

Laura De Keyser, kleindochtertje van mevrouw  

Ingrid,  secretaresse van onze school. 

 

Jacob, broertje van Harriet Vlummens (1K) 

 

 

Van harte gefeliciteerd ! 

 
Overlijdens 

 

    De heer Frank Weytens, vader van Peter Weytens, lid 

va    van onze ouderraad, grootvader van Mona (L3) en Enya  

    (L2). 

 

Onze oprechte deelneming ! 

 

 

Huwelijken 

 
Juf Lien (L5B) en Bart Van Renterghem 

 

Veel geluk ! 
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Vakanties, vrije dagen en studiedagen 

 
1.  Hervatting van de lessen: vrijdag 1 september 2017 

 

2.  Vrije dagen van het eerste trimester: 

- Facultatieve verlofdag: maandag 2 oktober 2017 

- Pedagogische studiedag: woensdag 18 oktober 2017 

- Herfstvakantie: van maandag 30 oktober 2017 tot en met zondag  

  5 november 2017  

 

3. Kerstvakantie  

- Van maandag 25 december 2017 tot en met zondag 7 januari 2018 

 

4.  Vrije dagen van het tweede trimester 

- Pedagogische studiedag: vrijdag 26 januari 2018 

- Krokusvakantie: van maandag 12 februari 2018 tot en met zondag 

  18 februari 2018 

 

5.  Paasvakantie: 

- Van maandag 2 april 2018 tot en met zondag 15 april 2018  

 

6.  Vrije dagen van het derde trimester: 

- Facultatieve verlofdag: maandag 30 april 2018 

- Dag van de arbeid: dinsdag 1 mei 2018 

- O.-L.-Heer Hemelvaart: donderdag 10 mei 2018 

- Brugdag: vrijdag 11 mei 2018 

- Pinkstermaandag: maandag 21 mei 2018 
 

7. Beëindiging van de lessen : vrijdag 29 juni 2018 = laatste schooldag 
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Planning september 2017  
 

 

 

DATUM WIE ACTIVITEIT 
1  

L3 – L5 –L6 
Eerste schooldag  
Naar de Brielmeersen 

2   

3    

4   

5   

6   

7 Lager  Info-avond 19:30 

8 Lager 
L1 – L2 – L4 

Eucharistieviering begin schooljaar 
Naar de Brielmeersen 

9   

10   

11   

12 L6A Kranten lezen WZC Karel Picqué 10:15 – 11:15 

13 L6B Geleid bezoek bib Deinze 

14 Kleuterschool Info-avond 19:30 

15 L6A Geleid bezoek bib Deinze 13:30 

16   

17   

18   

19 L6B Kranten lezen WZC Karel Picqué 10:15 – 11:15 

20   

21  START VREDESWEEK t.e.m. 2 OKTOBER 

22  STRAPDAG 

23   

24   

25  Ouderraad 20:00 

26 L5A Kranten lezen WZC Karel Picqué 10:15 – 11:15 

27   

28  PV – geen stille studie ! 
29  

L.O. 
Klasfoto 
Attituderapport 

30   
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Alles NIEUW !!!!! 

 
Een nieuwe naam, een nieuw logo… we zijn er vol van!  

Maar tevens moeten er tal van zaken waarop de  

“oude” naam staat, vernieuwd en/of gewijzigd worden. 

Het uithangbord in de Kaaistraat is vernieuwd, onze  

schoolstempel eveneens; het briefhoofd is aangepast,  

de website wordt herwerkt… maar toch komen wij nog  

dagelijks zaken tegen die moeten worden aangepast.  

We denken dan ook dat dit een “overgangsjaar” zal  

worden en dat wij in de loop van het schooljaar nog  

allerlei zaken zullen tegen komen die moeten worden  

geactualiseerd. 

Om aan de naam wat te wennen en de naam vlotter te  

verspreiden, staan her en der borden opgesteld in  

Deinze. Maar ook naar leveranciers en andere instanties  

toe, zal de nieuwe naam moeten doorgegeven worden. 

 

En…inderdaad, ook op de turntruitjes staan de “oude” naam en het “oude” logo.  

We besloten, in gezamenlijk overleg, het volgende: de leerlingen die een truitje hebben, 

mogen het gerust verder dragen in de turnles.  

Wie geen turnpolo heeft, mag een witte T-shirt aandoen voor de turnles.  

Het was reeds eerder onze bedoeling om over te schakelen naar T-shirts (i.p.v. polo’s), 

omdat deze gemakkelijker zweet opnemen en lichter zijn om te sporten. We kijken in de 

toekomst uit naar T-shirts, bedrukt met de naam en het logo van onze basisschool 

Leieparel. We komen hier te gepasten tijde vast en zeker op terug.  

Met dank voor uw begrip. 
 
 

Terugkomdag: een beeld 
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Annie Boerjan: een “parel” van een leerkracht 
 

Tijdens het schoolfeest eind juni, kondigden wij ook de pensionering van Mevrouw Annie 

aan. 

Annie Boerjan studeerde af eind juni 1976. Na een jaar met wisselende, tijdelijke 

opdrachten, kreeg zij al vlug een vaste stek in de Kaaistraat bij de Zusters Maricolen. 

Vanaf 1 september 1977 tot en met 30 juni 2017 stond zij, bijna onafgebroken, in de 

Kaaistraat. Ze was er een vaste waarde als gedreven, enthousiaste, getalenteerde en 

ervaren leerkracht. Ook bij de fusie van 1997 was zij een rots in de branding en mede 

door haar inbreng kende basisschool Onze-Lieve-Vrouw jarenlang een schitterende 

bloei. 

Mevrouw Annie was tevens meerdere jaren directielid in de Kaaistraat. Het 

Schoolbestuur wist haar te overtuigen deze taak ook enkele jaren in de VBS in Astene 

te vervullen, maar Annie kwam maar al te graag terug als zeer gewaardeerde collega om 

onze kleuterafdeling verder te ondersteunen en te begeleiden.  

De school was haar “tweede thuis”; en op sommige momenten zelfs haar “eerste”. We 

zijn haar enorm dankbaar en hebben deze dank en genegenheid ook uitgesproken op het 

afscheidsfeest eind vorig schooljaar. Zij is en blijft verbonden met de school; en niet 

alleen “geestelijk” maar ook “lijfelijk”. Graag doet zij, ook dit schooljaar nog, het 

onthaal in de kleuterafdeling, ’s morgens aan het hekje. Enkel op woensdag niet; dan gaat 

al haar liefde en aandacht naar haar “parel” van een kleindochter, Alice. We wensen haar 

het allerbeste toe en zeggen haar dus vast en zeker nog geen “vaarwel”! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 nieuwe juffen stellen zich voor … 
 

Hallo ik ben juf Bieke en ben afkomstig uit Wielsbeke. Ik ben nog  

een erg jonge juf, maar dat houdt me niet tegen om gedreven voor  

de klas te staan. Vorig jaar had ik het geluk om al eens in het  

6e leerjaar te staan op deze school. Dat is me erg bevallen en ik  

ben erg gemotiveerd om er een leuk schooljaar van te maken.  

Kinderen iets bijleren en gelukkig maken is mijn doel. Naast school  

ben ook een grote supporter van Zulte-Waregem waar ik tevens  

ook in het weekend ga werken. 
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Hallo, ik ben Nele Van Hessche. Ik ben 22 jaar. Sinds 

augustus woon ik in Deinze, maar ik ben oorspronkelijk 

afkomstig van Nazareth. Ik ben net afgestudeerd als 

leerkracht Buitengewoon Onderwijs. Ik vind het super 

leuk om kinderen iets bij te leren! Ik hoop er een leuk, 

boeiend en actief schooljaar van te maken. 

 
 

 

 

OUDERRAAD 
 

Met het nieuwe schooljaar is de ouderraad van basisschool de Leieparel ook terug in 

actie het geschoten. In augustus hadden we al een eerste vergadering om het nieuwe 

jaar te plannen. 

 

Hieronder alvast een overzicht van onze activiteiten: 

 

 Terugkomdag augustus 

 Info-avonden september 

 Grootouderfeest  kleuters  november 

 Appelverkoop oktober-november 

 Spellenbeurs zaterdag 18 november en zondag 19 november 

 Papierslag 2° helft december 

 Carnaval, pannenkoeken en Pierke  vrijdag 9 februari 

 Eetfestijn zondag 11 maart 

 Rommelmarkt zaterdag 5 mei 

 Koekenverkoop mei 

 Fietstocht zondag 24 juni 

 

Met de opbrengst van de vele activiteiten kunnen we de school en dus de kinderen 

financieel steunen o.a. voor meerdaagse uitstappen : boerderijklas, kasteelklas, zeeklas 

en bosklas (€15/leerling), aan het 1° en 2° leerjaar voor uitstappen (€ 10/leerling). Aan 

elke kleuterklas geven we een bijdrage voor het Sinterklaasfeest. 

 

Vanaf oktober zorgen enkele leden voor de begeleiding bij het spelen van spelletjes over 

de middag. 

 

Op dit moment telt de ouderraad 15 personen.  

De ouderraad heeft 2 soorten mensen nodig. Enerzijds heb je de denkers die tijdens de 

vergaderingen mee helpen plannen en organiseren. Anderzijds heb je doeners die in de 

bres springen wanneer er helpende handen nodig zijn. Denker of doener, iedereen die 

zich geroepen voelt om aan te sluiten, is welkom. Indien je meer info wil of ook bij de 

ouderraad wil komen kan je iemand van de ouderraad gerust aanspreken.  

In naam van de ouderraad wensen we jullie en jullie kinderen alvast een prachtig 

schooljaar toe.  

 


