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 Dit zijn de kinderen in de klas :  
 

Altijd bij juf Siska :  

                     

Hannes De Bruyne    Hannes Veys          Dieuwke Watteny   Ayden Callewaert    Yfke Deschilder 

 

           

Obaï Choukri            Jonas Buyse 

 

Halftijds bij meester Jasper : 

                

Jasper Dedeine       Cil Vandenhende     Thibo Beirens          Ruben Vandewattyne  

 

 

                                                

 



Dit zijn de juffen en meesters :  
 

 

 Juf Siska   
klastitularis 
 

 

 

                                           

      

 

  

  

  

 

     Mr Jasper                           Juf Kaat                       Mr Sam                      Juf Kathy       
halftijds co-teacher                      co-teacher klas ‘Zee ’                              lkr LO                                       lkr muzische 

                                                                                                                        spelontwikkeling                  klasondersteuner          

                                                                                                                                                    

   

 

      Juf Liesa                              Juf Katrijn               Juf Sybran 

         ergotherapeut                                      logopedist                                         kinesist                    

  



   Dit zijn enkele weetjes over de klas  
 

                    Dit schooljaar gaan we verder met ‘co-teaching’. Dit betekent dat we nauw samenwerken 

                    met de klas van Kaat (klas Zee). Bovendien worden de 2 klassen halftijds opgesplitst.  

                    Deze niveaugroep krijgt halftijds les van meester Jasper (zie schema ).  

                    Samen vormen we dus de ‘zee- sterren’. 

                    Het voordeel hiervan is dat we doorgedreven kunnen differentiëren, dat meer kinderen  

                    van elkaar kunnen leren, dat er een uitgebreider leeraanbod mogelijk is,  

                    dat er kans is tot onderling overleg en uitwisseling. 

                    Elke dinsdagmorgen is er overleg met dit klasteam.  

 

                    We gaan om de 14 dagen op vrijdagnamiddag zwemmen.  

                    Dit wordt genoteerd op de weekkalender in het heen- en weerschriftje.  

                    Graag meegeven in een aparte zwemtas : een kleine handdoek om op de 

                     grond te leggen, een gewone badhanddoek , eventueel een verse slip. 

        Zwemshorts en attributen zoals duikbrillen zijn niet toegelaten. 

 

        Informatie uitwisselen gebeurt via het heen-en weerschriftje. Graag dagelijks bekijken. 

                     Wil je telefonisch contact, noteer dan je telefoonnummer in het boekje.  

                     Ik bel dan zo snel mogelijk op.   

                     Via mail kan er ook info en/of briefwisseling doorgestuurd worden.  

                     Op maandag vertellen we over het weekend. Het is handig als er een (korte)  

                     opsomming van de activiteiten in het boekje staat.  

                     Er is in de loop van het schooljaar ook een bespreking van het handelingsplan  

        en er zijn 2 oudercontacten (januari en juni). 

 

       Belangrijk bij afwezigheid door ziekte of doktersbezoek : 

       Er zijn 4 ziektebriefjes beschikbaar per schooljaar ( in de klas aanwezig) 

                     of bezorg ons het doktersbriefje.  

                      

 

                    Op  onze blog ‘zee-sterren’ zal je regelmatig foto’s kunnen bekijken.  

               Dit wordt in het heen- en weerschriftje met een sticker aangekondigd.                   

       De blog is te vinden via de site van ‘de Hagewinde’.  

 

In onze klas gaat het vooral om het ‘functioneel en belevend leren’.  

Er is veel aandacht voor de totaalontwikkeling en het welbevinden van uw kind. 

     Aarzel niet contact op te nemen indien je vragen hebt of problemen ondervindt ! 

 

         


