
   
    Basisschool IMMACULATA De Panne 
 
 6 september 2021 
 
Beste ouders, 
 
 
Nu het nieuwe schooljaar uit de startblokken is, eventjes wat tijd voor 
informatie. 
 
Op 1 september 2021 mochten wij  46 kleuters en 142 lagere schoolkinderen 
verwelkomen. 
 
Hartelijk dank voor het vertrouwen dat u in onze school stelt.   
We wensen hen dan ook een boeiend, verrijkend en tof schooljaar toe . 

 

www.immaculatabasisschool.be  
Onze mooie website waarop u alle info en foto’s van de dagelijkse 
schoolwerking kan terugvinden. 
 
 
 

 

Ter herinnering :  
De  afdelingen zijn telefonisch te bereiken  
op volgend Gsm-nummer: 
 

Afdeling Meeuwenlaan (Marktschooltje) :     0497 / 43 37 52 
Afdeling Noorddreef (Oosthoekschooltje) :    0499 / 17  33 33  
De centrumschool (bureau directeur) op het nummer :  058/41 24 00 

 

Een nieuw schooljaar betekent  (hoe kan het ook anders)  enkele veranderingen. 
In de afdeling Ernest d’Arripelaan (centrumschool)  
Het 4de leerjaar wordt deeltijds opgesplitst. Juf Elise Durnez wordt titularis van deze leerlingen. 
In 5de leerjaar A is meester Joost Balduck titularis. 
In het 5de leerjaar B zijn juf Cinthia D’haenen en juf Fien Vermeersch samen titularis 
De zorgjuffen zijn Juf Charlotte Marteel en juf Mieke Geldof. 
Juf Charlotte Marteel verzorgt ook de begeleiding van de anderstalige nieuwkomers.  Juf Mieke Geldof staat ook 
in voor de Plusklas. 
Naast haar deeltijdse opdracht in het 3de  leerjaar B, wordt juf Sharon Vanstavel de zorgcoördinator van de 2de 
en derde graad.  -> zocoSharon@immaculata.be 
De kinderen van klas 3B sluiten in de namiddag aan bij kas 3A van juf Yenka. 
 

Vrije Basisschool Immaculata 
Ernest d’Arripelaan 2 
Meeuwenlaan 2 
Noorddreef 2 
8660 De Panne 
Tel. :058 / 41 24 00  
E-mail: directie@immaculata.be  
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In de afdeling Meeuwenlaan (Marktschooltje)  
Juf Delfine en juf Mona staan samen in voor de kleuters van de 1ste  kleuterklas. 
Juf Kris is de titularis van de 2de en 3de  kleuterklas. 
Juf Delfine verzorgt ook de bewegingslessen voor alle kleuters. 
In het 1ste en 2de leerjaar gaan de lessen in de voormiddag afzonderlijk door.  Juf Kaat Vandenberghe is titularis 
van het 1ste leerjaar en juf Shanna Dekeuninck van het 2de leerjaar.  Elke namiddag neemt juf Eilish Duthoit de 
klassen samen. 
Juf Eilish is naast deze opdracht ook zorgjuf voor de 1ste  graad. 
Juf Emmely Derycke is zorgcoördinator van alle kleuters (Marktschooltje + Oosthoekschooltje) en de leerlingen 
van de 1ste   graad.  -> zocoEmmely@immaculata.be 
 
In de afdeling Noorddreef (Oosthoekschooltje)  
verwelkomen Juf Evy Theuninck en juf Mona Ceron de kleuters. 
Juf Ruth komt voor ondersteuning. 
Ook hier verzorgt juf Delfine de bewegingslessen. 
Onze kinderverzorgster, juf Sabine, komt op beide afdelingen. 
 

Groeipakket 
Je moet geen aanvraag meer indienen bij de afdeling Studietoelagen. 
De berekening en uitbetaling van de schooltoeslag zal gebeuren via je uitbetaler 
van het Groeipakket (het vroegere kinderbijslagfonds). 
Al je vragen over de schooltoeslag kan je stellen via info@groeipakket.be.  Ook 
op www.groeipakket.be vind je heel wat informatie. 
 
Onze  nieuwe schoolbrochure staat straks op de website. 
Gelieve deze aandachtig te lezen. Hierin staat heel wat nuttige informatie omtrent de organisatie en de 
afspraken die in onze school van toepassing zijn. 
Een papieren versie kan op vraag bekomen worden. 
 

NIEUW! 
We werken momenteel hard aan onze nieuwe rapporten.  Naast de rapporten voorzien 
we dit schooljaar 3 oudercontacten.  De eerste gaat door eind oktober.  Tijdens dit 
oudercontact krijgt u info over uw kind op maat. 
 
Dit schooljaar organiseren we géén infoavond op school.  Je zal wel via de titularis de 
nodige info over de klaswerking krijgen via mail.  Het is dus zeer belangrijk dat wij over 
een correct mailadres beschikken. 
 

Corona 
We hadden het graag anders gezien maar Corona is nog steeds in het land.  We 
hebben onze maatregelen gekregen via het Vlaams Ministerie van Onderwijs. 
We sommen ze graag nog even voor u op.  

- Mondmaskers voor de kinderen zijn niet (meer) verplicht. Wie wenst een 
mondmasker te dragen, kan dit.  

- Mondmaskers zijn wel verplicht voor ouders aan de schoolpoort.  
- Goede handhygiëne is noodzakelijk: handen wassen blijft van tel.  
- Lokalen worden maximaal geventileerd.  
- De speeltijden gaan weer door zoals vroeger, compartimentering per klasbubbel 

mailto:info@groeipakket.be


is niet meer nodig.  
- In de refter zitten de kinderen in hun klasbubbel.  
- Oudercontacten kunnen doorgaan, met mondmasker.  
- Zieke kinderen blijven thuis 
- Graag school onmiddellijk verwittigen als je kind besmet is met covid-19, zodat de contact tracing kan 

opgestart worden. 
 

Verjaardag = Goede afspraken maken goede vrienden. 
Je MAG iets lekkers meebrengen naar school, maar dat MOET NIET !   
 
Hoe kan je coronaproof trakteren op school? bijvoorbeeld individueel voorverpakte koek, individueel 
voorverpakte wafel of wasbaar fruit.  
 

 
 
 

Oudercomité 
Heb je zin om ons oudercomité te versterken?  
Aarzel dan niet en mail de directie of de 
voorzitter van het Oudercomité, Thierry 
Decoussemaeker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namens het schoolteam, 
Een heel boeiend schooljaar. 
 
 
Jaak Maton & Mieke Geldof 
directieteam 


