
 
 

juni 2020 

  

Beste ouders, 

 

 

Graag geven wij u wat duidelijkheid over het einde van het schooljaar.  

 

Op 30.06.2020 wordt er in de voormiddag opvang voorzien door de leerkrachten en in de 

namiddag naschoolse opvang door het gemeentepersoneel. De naschoolse opvang start om 

12.30u in Jeuk, Mielen en in de sporthal van Montenaken. Indien er ouders zijn van Borlo die 

gebruik willen maken van de opvang op 30.06.2020, mogen zij contact opnemen met het 

secretariaat.   

 

Het schoolbestuur, het onderwijzend personeel en de directie danken u voor het vertrouwen 

dat u in onze school stelt. 

Wij wensen u en de kinderen een ontspannende vakantie! 

 

Omdat we nog geen duidelijk zicht hebben op de maatregelen die in augustus van toepassing 

zijn, zullen wij u in augustus via mail informeren over de opendeurdag. Tijdens de 

opendeurdag kan uw kind kennismaken met de klasleerkracht en eventueel al boeken mee 

naar huis nemen.  

De opendeurdag staat, onder voorbehoud, ingepland op woensdag 26.08.2020 tussen 17.00u 

en 19.00u voor alle ouders en leerlingen.  

Begin september organiseren wij, onder voorbehoud, infoavonden per klas. De leerkracht zal 

een uurtje uitleg geven over de klaswerking, praktische afspraken, klas- en schoolreglement, 

…  .  

 

Kleuters en klas 1 : 03.09.2020 (onder voorbehoud) 

Klas 2 - 6 : 08.09.2020 (onder voorbehoud) 

 

In augustus zullen wij u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen in de organisatie of 

planning.  

 

We hopen iedereen terug te zien op dinsdag 1 september 2020! Op de volgende pagina staat 

de klasindeling voor volgend schooljaar.  

 

Fijne vakantie! 

Met vriendelijke groeten, 

Het schoolteam 

 

Tijdens de zomervakantie zal de administratieve zetel te 3890 Jeuk, Houtstraat 117 telkens 

van 9.00 uur tot 12.00 uur open zijn op : 

1 – 3 juli 2020 

17 – 20 augustus 2020 

24 – 27 augustus 2020 

 

 

 

 



 
 

Klastitularissen Jeuk 2020-2021 

 

Christine Noens     peuterklas 

Sonja Putzeys/ Kathleen Vanswegenoven  kleuterklas 1 

Natalie Bogaerts/ Kathleen Vanswegenoven  kleuterklas 2 

Carine Lenaerts/ Evelien Francis      kleuterklas 3  

  

 

Marleen Reekmans    klas 1 

Miëtte Heeren     klas 2 

Annelies Deglin    klas 3 

Ingrid Reynaerts    klas 4A 

Katrien Van Roosbroeck   klas 4B   

Inne Peetermans    klas 5  

Anja Casters     klas 6 

 

 

Klastitularissen Mielen 2020 -2021  

 

Sofie Casters      peuterklas en kleuterklas 1 

Kristien Haijen   kleuterklas 2-3 

 

 

Angélique Guilliams    klas 1  

Katia Renaers    klas 2 

Agna Renaers    klas 3 

Dorien Joris     klas 4  

Célien Bouvin    klas 5 

Wouter Swinnen    klas 6 

 

 

 Klastitularissen Borlo 2020-2021 

 

Cindy Raymaekers   peuterklas en kleuterklas 1 

Sylvie Beaujean   kleuterklas  2-3  

 


