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Beste ouders, 
 
Het schooljaar is ten einde.  De rapporten liggen klaar.  Maar dit keer zien ze er toch wat 
anders uit.  Het Covid-19 virus hakte er bij iedereen in maar wat waren we blij om opnieuw te 
kunnen starten.  We leren lessen uit deze periode… maar hopen om snel te mogen vieren.  
Want heel wat feesten konden niet doorgaan.  Geen vormselvieringen, geen eerste 
communicantjes, geen schoolfeest, geen afscheidsfeest voor de zesde klassers,…   
 
Ja, schooljaar 2019 - 2020 is ten einde.  Het nieuwe schooljaar lonkt al om de hoek.  De 
feesten die we toen niet konden vieren hopen we volgend schooljaar in te kunnen halen.  Op 
onze kalender staan alvast de vormsel- en eerste communieviering. 
 
Langs deze weg wensen we onze laatstejaars een schitterende start in het middelbaar en we 
heten onze nog niet-ingeschrevenen van harte welkom. 
 
Wij willen op onze beurt ook alle ouders, kinderen, vrijwilligers, sympathisanten, 
schoolbestuur, ouderraad en het voltallige schoolteam danken.  Zij hebben zich ten volle 
ingezet om van dit jaar een topjaar te maken!   
 
Aan u, lieve mensen, wensen we een zonovergoten vakantie toe en een blij weerzien op onze 
opendeur op vrijdag 28 augustus om 17:00 uur. 
 
Jaak Maton & Mieke Geldof 
directieteam 
 
 
  



 

www.immaculatabasisschool.be    
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… 
 
 

Vakantiesecretariaat basisschool 

Immaculata 
Gedurende de eerste week van de vakantie (1 tot en met 8 juli 2020) 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:  jmaton@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. 
 

 
 

Bereikbaarheid van het CLB Veurne-Diksmuide-Westkust  tijdens de 

zomervakantie 2020 
  

Contactmogelijkheid te Veurne: 
CLB, Oude Beestenmarkt 6, 8630 Veurne 
 
 058/31 16 14  
 
Spreekuren : bij voorkeur volgens afspraak  
van maandag tot en met vrijdag: 
8:30 - 12:00;  
13:00 - 16:30 (op vrijdag tot 16:00) 
 
In de vakantie bereikbaar tot en 
met 10 juli 2020 en  
vanaf 17 augustus 2020. 
 
 
  

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


Daar gaan ze… 

Het gaat hen allemaal zeer goed! 
 

 
 
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  
Belarbi Sabrina, Bonte Alexander, Dewilde Fiona, Godderis Raf, Hadou Ichem, Hautekeete Stan, Herreman 
Amber, Looten Robbe, Lycke Gilles, Mahieu Juliette, Meeus Elise, Nisolle Soukaïna, Oueslati Yara, Popusoi 
Gabriela, Vandemaele Faith 
 
klas van juf Caitlin  
Carpentier Gaultier, Decroo Arjen, Elias Lilly, Gök Osman, Kumar Suryavir, Luyssen Ann-Sophie, Reynebeau 
Clementine, Ryckelynck Desire, Schoolaert Milan, Umarova Linda, Vanelverdinghe Zahra, Van Laeren Liana,  
Van Steenlandt Wolf, Vercaemer Grace, Wacheux Adeyna 



1000 maal ” dankjewel ” 
 
Op 30 juni nemen we afscheid van juf Annie Roose en juf Christine 
Decreton, twee  heel lieve dames die steeds paraat stonden voor onze 
kinderen. 
 
Christine verwelkomde als kinderverzorgster jarenlang de kleutertjes van 
het Oosthoek- en Marktschooltje.  
Als rasechte Pannenaar kende ze niet alleen de mama’s maar heel de 
familie.  
Steeds was ze voor de kleuterleidsters een heel creatieve en verzorgende 
helpende hand.  
Duizenden snotneusjes en kakbroekjes werden schoon gemaakt, 
honderden knutselwerkjes werden vakkundig afgewerkt, vele tientallen 
uitstapjes werden met de meeste aandacht begeleid. Op geen enkel 
schoolfeestje ontbrak ze. Indien nodig, nam zij de klas over en begon 
spontaan te zingen, te knutselen of te spelen. Op het einde van haar 
carrière kon ze zelfs haar jongste kleindochtertje in de klas zien opgroeien. 
Ook haar man Jef werd vaak als handige Harry ingeschakeld.  
Nu staat haar koersfiets en caravan te wachten. Vele mooie oorden 
dichtbij en iets verder weg zullen verkend worden. Ook op het strand zal 
je haar nog ontmoeten, wanneer ze de vers gevangen garnalen vakkundig 
kookt. 
 
Annie startte 30 jaar geleden haar loopbaan in de centrumschool.  
Jarenlang zorgde ze ervoor dat de klassen er kraaknet bijlagen. 
Meermaals ging ze overstromingen tekeer met hoge laarzen en aftrekker.  
Daarnaast organiseerde ze dagelijks het restaurant.  
Ze keek erop toe dat tafelmanieren werden toegepast en dat alles wat op 
het bordje lag, werd opgegeten. 
Was er ‘s avonds iemand een boekje vergeten, steeds konden de 
leerlingen bij Annie terecht om alsnog de klas binnen te glippen. 
Daarnaast was Annie als mama en vrouw van de gewezen voorzitter van 
het oudercomité (Marc Careye) steeds in de weer op allerlei activiteiten 
van het oudercomité . 
Grote kommen spaghettisaus, liters chocomelk, stapels pannenkoeken en 
andere culinaire lekkernijen werden door Annie graag klaargemaakt. 
De laatste jaren kwam ze ’s middags op het Oosthoekschooltje de kinderen 
bijstaan bij het eten en toezicht houden. Alles gebeurde steeds héél 
liefdevol. 
 
In naam van alle ouders en het schoolteam, wil ik Annie en Christine heel 
hartelijk danken voor hun inzet voor onze kinderen. We zullen jullie 
missen. 
 
Ik wens hen nog een lange heerlijke pensioentijd toe, met allen die ze 
liefhebben. 
  



 
Graag nog een extra “DANK JE WEL” voor de ouders. 

Het was de voorbije periode niet makkelijk. 
Plots werden jullie juf of meester naast je werk en alle andere dagelijkse 

taken en zorgen. 
Jullie helpende hand maakte het verschil! 

 

DANK JE WEL! 
  



Oudercomite 
 
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. 
 
Hun daden : organiseren van de Koekenverkoop, aankopen en  klaarmaken van de Sinterklaasgeschenkjes, 
bevolken van het drank- en eetstandje op de kerstmarkt tijdens de zangavond van de kinderen,  begeleiden 
van kinderen tijdens schoolse activiteiten, … 
 
Met de opbrengst konden schoolreizen, sneeuwklassen, de wekelijkse fruitbedeling, een ochtendje op de 
ijsschaatspiste, Sinterklaas gesponsord worden. We zijn hen dan ook uitermate dankbaar. 
 
 

Voor volgend schooljaar is de Ouderraad op zoek naar ouders uit elke klas (ook uit 
de kleuterklas) om regelmatig rond de tafel te zitten en allerlei plannen uit te 
werken.  
 
Klaas Van Laeren, papa van Kylian en Liana, heeft straks 
geen kinderen meer in de lagere afdeling en kan dus 
niet meer in aanmerking komen om in de Ouderraad te 
zetelen.  
 
Het is met echt veel spijt dat wij hem uitwuiven.  
Klaas was héél wat jaren erg actief in de Ouderraad.   
Hij was penningmeester onder de vorige voorzitster 
Anne Sophie Ameye en zetelt nu als voorzitter van onze 
ouderraad.  Hij was de motor van de geplande 
activiteiten. 
 
Dank je wel Klaas en ook uw vrouw Liesbeth voor het 
vele goede dat U voor onze school deed. 
 
 
 
 
 

  



Open deur eind augustus 
 

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 28 augustus 2020 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. 

 

  



Even vooruitblikken … schooljaar 2020 – 2021 
 

28/08 IEDEREEN Opendeur 
17:00 – 
19:00 

01/09 IEDEREEN Eerste schooldag  

12/09  Eerste communie 2020 in de Onze-Lieve-Vrouwekerk 10:30 

15/09 
MARKTSCHOOL / 
OOSTHOEKSCHOOL 

Infoavond voor ouders 19:00 

17/09 CENTRUMSCHOOL Infoavond voor ouders 19.00 

28/09 IEDEREEN Vrije dag  

26/09  Vormselviering 2020 in de Onze-Lieve-Vrouwekerk 10:30 

7/10 IEDEREEN Pedagogische werkdag = Geen school voor de kinderen  

29/10 IEDEREEN Individuele foto’s Hele dag 

Herfstvakantie 31/10/2020 t.e.m. 8/11/2020 

11/11 IEDEREEN WAPENSTILSTAND  

Kerstvakantie 19/12/2020 t.e.m. 3/01/2021 

27/01 IEDEREEN Pedagogische werkdag = Geen school voor de kinderen  

Krokusvakantie 13/02/2021  t.e.m. 21/02/2021 

 6A-6B Sneeuwklassen 4-11 maart 2020  

12/03 IEDEREEN Vrije dag  

Paasvakantie 3/04/2021 t.e.m. 18/04/2021 

29/04 LAGER Schoolreis  

01/05 IEDEREEN FEEST VD ARBEID  

12/05 IEDEREEN Pedagogische werkdag = Geen school voor de kinderen  

13/05  O.L.H.-HEMELVAART  

15/05 6de leerjaar VORMSELVIERINGEN 2021 in de Onze-Lieve-Vrouwekerk.  

23/05  PINKSTEREN  

24/05  PINKSTERMAANDAG  

03/06 IEDEREEN Klasfoto’s  

05/06 1ste leerjaar Eerste communie 2021 in de Onze-Lieve-Vrouwekerk 10.30 

30/06  Laatste schooldag  

 


