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Ik kan bouwen, ik kan sjouwen en  

kunstjes doen op slappe touwen. 

Ik kan tekenen, ik kan plakken en  

balanceren op hoge hakken. 

Ik kan dansen, ik kan zingen en  

van een hoge tafel springen. 

Ik kan tellen, ik ken de kleuren en  

kan zo heerlijk om iets lekkers zeuren.  

Ik kan al echte letters schrijven  

maar wil zo graag nog kleuter blijven. 
 

Ik wil proeven ... ruiken ... en voelen. 

Ik wil GROEIEN in MIJN EIGEN doelen. 
 

Met mijn handen en mijn voeten, heerlijk in de wereld wroeten. 

Ik ben ik, ik ben UNIEK, en ik ben niet van elastiek. 
 

Je kunt me niet maken tot iets wat ik niet ben 

maar wel HELPEN zodat ik mezelf nog beter ken 

want zelfs als ik mijn knie bezeer,  

weet dan dat ik ALTIJD LEER!  
 
 

FIJNE VAKANTIE! 
 

Jaak Maton & Mieke Geldof 

directieteam 
 
      



 

is ondertussen een begrip geworden. 
Naast de nuttige info laten wij u ook meegenieten van de 
fotoreportages genomen tijdens de vele mooie activiteiten. En 
steeds zien we stralende gezichtjes… 
 
 

Gedurende de eerste week van de vakantie (1 tot en met 9 juli 2021) en 
vanaf 17 augustus 2020 is het secretariaat elke voormiddag open tussen 09.30 en 11.30. 
(in de namiddag op afspraak)  Vooraf eens telefoneren is wenselijk. 
U kunt de school ook via e-mail bereiken:  directie@immaculata.be 
 
Komt er een nieuw gezin in jouw buurt wonen, geef ons een seintje. 
Wij laten de nieuwe inwoners van De Panne graag kennismaken met onze scholen. 
 
 
Inschrijvingen:  
Leerlingen die van de ene klas 
overstappen naar een andere klas 
worden automatisch opnieuw 
ingeschreven. 
De leerlingen die van Sint-Pieter 
overkomen naar Immaculata moeten 
opnieuw worden ingeschreven. Dit kan 
gebeuren eind augustus of de eerste 
dagen van september. 
 
 
 

  
Contactmogelijkheid te Veurne: 
CLB, Oude Beestenmarkt 6, 8630 
Veurne 
 
 058/31 16 14  
 
 
Het CLB is open tijdens weekdagen tot 
en met 12 juli en vanaf 16 augustus  
en dat van 8u30-12u en van 13u-16u30. 
 
De CLB-chat (www.clbchat.be) is gedurende de volledige zomervakantie paraat:  
elke maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 14u tot 21u.  

http://www.immaculatabasisschool.be/
mailto:directie@immaculata.be


 

 
 
De schoolpoort blijft wijd openstaan voor de leerlingen die de basisschool verlaten. 
Ja, ze zijn groot geworden!  Ze nemen elk hun verhaal mee… 
 
Klas van juf Myriam  
Berrajaa Ikram, Cailliau Pipa, Claerhout Alois, Degrieck Sil, Dekerf Célestine, Geoffroy Charline, Goudeseune 
Louis, Janssens Arne, Li Zhonghong Dorian, Peirs Pjotr, Raymaekers Alec, Schoolaert Zoë, Vercoutter Jef, 
Willekens Clement 
 
klas van juf Caitlin  
Belarbi Ayoub, Berquin Bas, Lowagie Ward, Pereira Kenya, Pollet Aiden, Popusoi Dennis, Salden Viktor, 
Scholaert Eva, Sesier Mirthe, Storme Dorian, Tamaev Mustafa, Vandenbulcke Cisse 



 
Het Schoolbestuur en de Kloostergemeenschap voor hun steun , begrip en vertrouwen. 
 
Onze leerkrachten : juf Evy, juf Ruth, juf Delfine, juf 
Kris, juf Anne-Sophie, juf Mona 
juf Kaat, juf Sophie, juf Shanna, juf Chloé, juf Sharon, 
juf Yenka, meester Frank, meester Joost, juf Adeline, 
juf Ann, juf Cinthia, juf Myriam, juf Caitlin, juf Elise, 
meester Lars, meester Carl,  priester Jos en 
zorgcoördinator Emmely 
Onze kinderverzorgster : Sabine 
Onze administratieve medewerksters : Martine,  
Carine en Evy 
Ons dienstpersoneel in de refter : Sabine, Mireille , 
Rosita, Ingrid, Annie, Marjorie, Joëlle, en Marise 
Ons poetspersoneel : Marjorie, Joëlle, Mireille en 
Nadine 
Onze klusjesman Dirk 
 
Ook zij geven het beste van zichzelf voor onze 
kinderen :  
Ons oudercomité,  
onze  logopedisten, ons  CLB-team, onze schoolraad,  
de politie voor onze veiligheid op tal van activiteiten. 
de gemeentelijke diensten: bib, OCMW, technische dienst, sportraad  
onze traiteur en zijn personeel. 
 
Onze collega’s van het secundair : dagelijks aanspreekpunt voor praktische probleempjes 
Onze collega’s uit de Scholengemeenschap 

 



#

 
 



 
Het oudercomité is een enthousiaste groep mama’s en 
papa’s die van het Immaculata een nog fijnere plek wil 
maken. Ze krijgt info en geeft advies over het dagelijks 
beheer van de school. 
 
Met de opbrengst konden schoolreizen, de wekelijkse 
fruitbedeling, Sinterklaas, de Paasklokken,… gesponsord 
worden. We zijn hen dan ook uitermate dankbaar. 
 

Voor volgend schooljaar is het Oudercomité op zoek naar ouders uit elke klas (ook uit de 
kleuterklas) om regelmatig rond de tafel te zitten en allerlei plannen uit te werken.  
 
 

 

Ook dit jaar bieden we u de mogelijkheid om op het einde van de grote vakantie samen met uw kind(eren) 

een bezoekje te brengen aan de drie afdelingen van onze school.   

Ons schoolteam zal u graag verwelkomen op onze opendeur die doorgaat op vrijdag 27 augustus 2021 van 

17u. tot 19u.   

U krijgt zo de kans om eens door onze school te wandelen,  een babbeltje te slaan met de leerkrachten en 

kennis te maken met de andere ouders. 

 

We kijken uit naar uw komst! 

Ook ouders die in uw buurt wonen en die onze school niet kennen, zijn van harte welkom.   

Wilt u hen even aanspreken ? Dank hiervoor. 
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Augustus 2022 

vr 27 
Opendeur:  
Kennismaking met de klasleerkracht, de klas 
afhalen van werkboeken 

September 2021 

wo 1 1ste schooldag 

za 11 Vormsel 11.30 

za 18 Eerste Communie 10.30 

 22 Veldloop 

Oktober 2021 

ma 4 VRIJE DAG 

ma 25 Pedagogische werkdag 

November 2021 

ma 1 Herfstvakantie 01/11/2021 – 05/11/2021 

do 11 Wapenstilstand 

vr 12 VRIJE DAG 

December 2021 

ma 27 Kerstvakantie 27/12/2021 – 07/01/2022 

Februari 2022 

wo 9 Pedagogische werkdag 

ma 28 Krokusvakantie 28/02/2022 – 04/03/2022 

April 2022 

ma 4 Paasvakantie 04/04/2022 – 15/04/2022 

Mei 2022 

wo 11 Pedagogische werkdag 

za 14 Vormsel 11.30 

do 26 Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart 

vr 27 Brugdag Hemelvaart 

Juni 2022 

za 4 Eerste Communie 10.30 

ma 6 Pinkstermaandag 

do 30 Laatste schooldag 

 
 
 

 
 
Op zoek naar een mooie kalender voor schooljaar 2021-2022?  
Scan of zoek op www.klasse.be. 


