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Beste ouders
Beste kinderen
Na twee schooljaren die niet op een normale wijze mochten
starten, startten we op 1 september met 105 kleuters in onze
kleuterafdeling en 253 leerlingen in onze lagere school. Er
zijn heel wat nieuwe gezichten komen opdagen die we van
harte welkom heten in onze Kleine Stanfamilie. We maken er
samen een fijn schooljaar van en dragen allemaal ons steentje bij!

In de lagere school hebben we ook enkele verschuivingen
doorgevoerd:
In het 1ste leerjaar staan juf Zoya en juf Ellen. Juf Stéphanie
is zorgleerkracht voor het eerste.
Het 3de leerjaar gaat van drie naar twee klassen. Juf Els is
hierdoor deels beleidsondersteuner en zorgleerkracht voor
de tweede graad. Op maandag- en vrijdagnamiddag staat juf
Micheline in 3B.
Ook het 4de leerjaar gaat van drie naar twee klassen.
In het 5de leerjaar neemt juf Caroline 5C voor zich.

Groetjes
directie en leerkrachten

Wat is anders?
2022 – 2023 kondigt zich aan als een jaar van veranderingen.
Op het einde van vorig schooljaar hebben we afscheid genomen van drie kleuterjuffen en een leerkracht in de lagere
school. Juf Christel mag na een lange loopbaan in onze kleuterschool genieten van haar pensioen. Juf Kristien en juf
Kaatje vonden beiden werk dichter bij huis waardoor zij zich
minder lang moeten verplaatsen. Juf Maïté uit de lagere
school mag sinds dit jaar een 5de leerjaar begeleiden in de
Heilige Familie. We wensen hen allen veel geluk toe.

Drie jaar durende prioriteit: taalbeleid en taalvaardigheid
Onze school neemt deel aan een drie jaar durend traject
rond taalbeleid en -vaardigheid onder leiding van het CTO
(centrum taalontwikkeling) van de KU-Leuven en met de pedagogische begeleidingsdienst. Op 12 en 22 september start
een CTO-medewerker met het in kaart brengen van onze
beginsituatie. Via volgende Schakeltjes houden we u op de
hoogte van de stand van zaken.

Om al deze collega’s te vervangen zijn we op zoek gegaan
naar nieuwe leerkrachten en we zijn erin geslaagd om alle Kalender
plaatsen in te vullen ondanks het nijpende lerarentekort.
do. 29/09
We verwelkomen juf Sara in de blauwe klas, juf Natascha in vrij. 30/09
de oranje klas, juf Micheline in de lagere school, juf Reinhilde zat. 22/10
woe. 26/10
voor de anderstalige leerlingen, juf Evelyn voor het kleuterturnen en juf Jamila, onze nieuwe kinderverzorgster. Daarnaast hebben we ook enkele verschuivingen doorgevoerd:
Juf Nathalie volgt een LIO-opleiding (Leerkracht In Opleiding)
en is geen kinderverzorgster meer. Zij begeleidt de kleuters
van de paarse klas.
Juf Jarissa volgt juf Christel op als zorgcoördinator in de
kleuterschool en is geen LO-leerkracht meer voor de kleuters.
De paarse klas is een klasje voor 2,5- en 3-jarigen geworden
en de 4- en 5-jarigen zijn verhuisd naar de groene klas.

pedagogische studiedag (geen school)
facultatieve verlofdag (geen school)
Poesjenellentheater
grootouderwandeling (kleuterschool)

Jaarthema: ‘Wij dragen ons steentje bij!’
Op woensdag 7 september hielden we met heel Kleine Stan
een startviering in de Pius X-kerk naast onze kleuterschool.
Onze kleuters en leerlingen hebben daar samen met de leerkrachten en enkele ouders het jaarthema ‘Wij dragen ons
steentje bij!’ ingezet. Dit thema hebben we niet zomaar gekozen. Het schooljaar 2022 – 2023 zal een ‘bouwjaar’ worden.
De kleuterschool zullen we voorzien van een nieuw en geïsoleerd dak. In de lagere school zijn de verandering nog ingrijpender. Op 16 augustus zijn we gestart met de aanpassingswerken aan de Gustaaf Garittestraat 17. Hier komt de nieuwe
fietsenstalling, een nieuw sanitair blok, een overdekte speelplaats en enkele nieuwe lokalen. Vanaf november zullen de
renovatie- en uitbreidingswerken starten aan de Keizershoevestraat 15. Hier komt een nieuwe eetzaal en kleedkamers
voor de turnzaal. De kantoren worden op dat moment gerenoveerd en na deze werken zal de school beschikken over
een lift waardoor de toegankelijkheid nog beter gegarandeerd zal zijn.
De meest ingrijpende aanpassing start eind juni 2023. Op dat
moment zal het hoofdgebouw afgebroken worden om tijdens
de zomervakantie een volledig nieuw schoolgebouw te plaatsen via systeembouw. In de loop van dit schooljaar zullen we
hierover meer informatie meedelen.
Om alles overzichtelijk te houden en in goede banen te leiden, zodat leiden geen lijden wordt, richtten we een werkgroep op met ouders en leerkrachten. Ouders die zich geroepen voelen om deel te nemen aan deze werkgroep, mogen dit
kenbaar maken via mail (info@kleinestan.be) of aan de directeur.

Telefoon en e-mail
De kleuter- en lagere school zijn bereikbaar op het nummer
03 230 46 92. De kleuterschool heeft ook een aparte lijn. Deze
is echter te weinig bemand. Daarom vragen we om rechtstreeks contact op te nemen met het secretariaat.

Het algemeen e-mailadres van de school is veranderd naar
info@kleinestan.be. De leerkrachten hebben allemaal een
eigen professioneel e-mailadres gekregen. Dit e-mailadres
bestaat uit voornaam.naam@kleinestan.be of juf.voornaam/
meester.voornaam@kleinestan.be .
Daarnaast beschikt de school nog over enkele algemene emailadressen:

Zorg: zorg@kleinestan.be
(dit adres komt bij alle zorgleerkrachten aan)
Secretariaat: secretariaat@kleinestan.be
Directie: mark.pauwels@kleinestan.be
Wil je extra op de hoogte blijven met wat sfeerbeelden als
bonus? Volg Kleine Stan op Facebook en Instagram.
@kleinestan
#ikwordgrootopkleinestan

Schoolreglement
Het aangepaste schoolreglement staat online. Het is terug
te vinden op www.kleinestan.be. Wat is aangepast?
- de maximumfactuur
- e-mailadressen
- personeelssamenstelling

Beste Schele, goede vriend Neus
Beste Schele
Als iedereen zijn steentje gaat bijdragen dit jaar, kunnen wij niet achterblijven.
Binnenkort mogen we weer één van onze avonturen tonen aan een zaal vol grote
en kleine kinderen. Ik hoor ze ondertussen terug rondlopen en kwetteren in de
gangen en op de speelplaats. Wat heb ik dat de voorbije maanden weer gemist!
Zonder al die vrolijke koters is een school toch maar een saaie boel. Een hoopje
gebouwen, meer niet. Maar weet ge wat ik ondertussen heb opgevangen, gezien,
gevoeld en gehoord? Ze zijn begonnen aan die gebouwen! Dus binnenkort wordt
het een hoopje nieuwe gebouwen. Het zal nog wel wat voeten in de aarde hebben.
Er zullen handen uit de mouwen moeten. Het zal ook niet met de vingers in de
neus gaan. Maar het gaat gebeuren. Zeker als we allemaal ons steentje bijdragen.
Ik kijk er enorm naar uit en krijg het er nu al warm van. Maar goed ook, dat
spaart weer wat chauffage uit…

Tot gauw
je goede vriend

Neus
De beste manier om jezelf op te vrolijken,
is iemand anders opvrolijken.
Mark Twain

