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Beste ouders en opvoeders,
Wat zijn we blij dat we weer allemaal gezond en wel samen in Het Noordveld zijn na een
extra lange herfstvakantie.
Vandaag mogen we maar eventjes vijf nieuwe leerlingen verwelkomen in onze school!
Welkom Ward, Liam, Nermine, Lilly en Calina!
Helaas is er ook iemand die na de vakantie niet is teruggekeerd…
Juf Annelies gaat een nieuwe uitdaging aan in een school dicht bij huis.
We wensen haar heel veel succes en zijn dankbaar voor alle jaren dat juf Annelies zich heeft
ingezet voor Het Noordveld.
In de structuurklas krijgt juf Hilde dus een nieuwe collega: juf Melanie. Welkom!
Tijdens de voorbije week was er oudercontact. We konden de meeste mensen op één of
andere manier bereiken om te vertellen hoe het met jullie kinderen gaat op school.
Het is in deze tijden niet gemakkelijk, maar we vinden het toch belangrijk om in te zetten op
dialoog met de ouders. Onderaan deze brief vind je nog eens alle contactadressen. Neem
gerust contact als je met vragen zit!
Ondertussen kijken we uit naar de komst van Sinterklaas.
Hij heeft beloofd om ons ook dit jaar te bezoeken, op woensdag 2 december, maar natuurlijk
enkel als het corona-proof kan. Daarom kunnen we dit jaar helaas geen ouders toelaten om
de aankomst van de Sint mee te beleven… Maar we beloven dat er foto’s van het feest
zullen te zien zijn op Facebook!

Contactgegevens:
Je kunt de klasleerkrachten bereiken via mail op volgende adressen.
Ervaarteam:
Klas E1
Klas E2
Klas E3
Structuurteam:
Klas S1

Leerteam:
Klas L1
Klas L2
Klas L3
Klas L4
Klas L5

leen.verhelst@noordveld.be
inge.sanders@noordveld.be en els.timmerman@noordveld.be
maaike.vernieuwe@noordveld.be

structuurklas@noordveld.be
hilde.hoornaert@noordveld.be
annelies.boucquez@noordveld.be
anne.delaere@noordveld.be
kristien.dewitte@noordveld.be
els.christiaens@noordveld.be
els.valette@noordveld.be
sofie.puype@noordveld.be

Andere nuttige mailadressen:
Secretariaat:
Directie:
Orthopedagoge:
Verpleegkundige:
CLB:

secretariaat@noordveld.be
directie@noordveld.be
ortho@noordveld.be
anje.dondeyne@noordveld.be
lien.defreyne@vrijclbdehavens.be

of bel naar de school op 050 31 69 60
Dan leggen we zo snel mogelijk een momentje vast voor een gesprek.
Je kunt ook altijd in de schoolagenda van uw kind vragen noteren.
We geven je zo snel mogelijk een antwoord.

Marleen Baes en het Noordveldteam

