
 

 

 

 

  

 

 
 

Kessel-Lo,  25 juni 2021 

 

 

 

Beste ouder(s)/voogd 

 

In voorbereiding van het volgende schooljaar maakten we alvast volgende 

opdrachtverdeling. Deze verdeling blijft onder voorbehoud. Zoals in de schoolbrochure 

opgenomen staat, verdelen we het leerjaar in basisgroepen, maar wordt er ook 

klasoverschrijdend gewerkt. De nieuwe groepssamenstelling en de meester of juf die de 

groep van jouw kind zal begeleiden, verneem je volgende week.  

 

 Beleidsteam   Meneer Geert (directeur), meester Pieter  

(zorgcoördinator) en juf Karien (beleidsondersteuner) 

 Ondersteuning  Meester Pepijn, juf Veerle en juf Wendel 

 Communicatie  Juf Ilse 

 ICT     Juf Sophie 

 Secretariaat   Juf Angela 

 Vakleerkracht STEM  Juf Elise (L1-L4), meester Vincent (L5-L6) 

 Team 1e leerjaar   Juf Lore (1A), juf Tine en juf Angela (1B), meester Bart  

en juf Mieke (1C), meester Rafael (sport) en juf Mieke 

(zorg) 

 Team 2e leerjaar   Juf Kristien (2A), juf Lies (2B), juf Cindy (2C), meester    

                                        Rafael (sport) en meester Christophe (zorg) 

 Team 3e leerjaar  Juf Jana (3A), meester Vincent en juf Channeke (3B),  

juf Ann en juf Channeke (3C), juf Sofie (sport) en juf 

Linde (zorg) 

 Team 4e leerjaar   Juf Lore en juf Linde (4A), juf Veerle en juf Elise (4B),  

                                        juf Sophie (4C), meester Diederik (sport) en juf Ilse   

                                        (zorg)  
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 Team 5e leerjaar  Juf Astrid (5A), juf Marijne (5B), juf Inge (5C), meester  

                                        Vincent (STEM), meester Diederik (sport) en juf Heidi     

                                        (zorg) 

 Team 6e leerjaar  Juf Evelien (6A), juf Mariska en juf Linde (6B), juf  

Benedicte (6C), meester Vincent (STEM), meester 

Diederik (sport) en juf Heidi (zorg) 

 

Dit koop je zelf aan en voorzie je van de naam van je kind: 

 boekentas waar een A4-map in kan; 

 brooddoos, fruitdoos, eventueel een koekjesdoos en hervulbare drinkbus; 

 klaspantoffels; 

 blauw turnbroekje, turnpantoffels en zwemgerief. 

 

Aan te kopen via de school (kan op de opendeurdag maar ook nadien via meester 

Rafael, juf Sofie of meester Diederik): 

 turnbloesje (verplicht) 

 turnzak (verplicht) 

 blauw turnbroekje (mogelijk, niet verplicht) 

 fluo boekentassenhoes (mogelijk, niet verplicht) 

 

 

Alle andere materialen die je kind nodig heeft om te leren, worden door de school voorzien.  

 

 

IEDEREEN WELKOM OP ONZE OPENDEURDAG OP  

MAANDAG 30 AUGUSTUS VAN 17.30 uur tot 19.00 uur 

Kennismaking met de meester of juf, de klasgenootjes,  

het team van de voor- en naschoolse opvang en de ouders van de ouderraad. 

 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Geert VANDERMEULEN 
Directeur   
 
NIEUW E-MAILADRES directie.demozaiek@sgarchipel.be  
0499 88 55 31 
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