Welkom !
Iedereen klaar voor een nieuwe start?
Laten we er samen een “KEI-goed” schooljaar van maken.
De klasindeling voor het schooljaar 2019-2020 ziet er als volgt uit:
Kleuterschool
K0C (2,5-jarigen)
K0L (2,5-jarigen)
K1L (3-jarigen)
K1C (3-jarigen)
K2P (4-jarigen)
K2A (4-jarigen)
K3G (5-jarigen)
K3I (5-jarigen)

juf Caroline
juf Lien D. en juf Isabelle
juf Lien V. en juf Ilse
juf Catherine
meester Peter
juf Annelies
meester Gijs
juf Isa

Wie is er nog op school?

Lagere school
L1L
Juf Lies en juf Jolien
L1I/R
Juf Ivanka en juf Rit
L2H
Juf Hilde T. en juf Claire
L2K
Juf Katrien en juf Claire
L3M
Juf Marloes
L3S
Juf Saskia en juf Jolien
L4V
Juf Véronique en juf Leen
L4E
Juf Eva
L5S
Juf Sieglinde
L5E
Juf Ellen
L6A
Juf Annelore en juf Karen
L6H
Juf Hanne

Jan Leenaerts is algemeen directeur
Esther Wallace is pedagogisch directeur
Juf Marleen is zorgcoördinator kleuterschool en beleidsondersteuner
Juf Ingrid is zorgcoördinator L1, L2, L3 en beleidsondersteuner
Juf Elisabeth is zorgcoördinator L4, L5, L6 en beleidsondersteuner
Petra, Saskia, Marijke V., Chris en Frank zijn onze administratieve medewerkers.
Juf Hilde V. zorgt voor de onthaalklas van onze anderstalige nieuwkomers.
Juf Birgit is projectklas-leerkracht en preventieadviseur
Juf Marja, juf Kristel en meester Filip geven de turnlessen.
Meester Karel en meester Filip geven zwemles in de lagere school.
Juf Isabelle, juf Ilse, juf Kristel en juf Julie zijn onze co-teachers in de kleuterschool.
Juf Ivanka, juf Claire, juf Jolien, juf Leen, juf Karen zijn onze co-teachers in de lagere school.
Juf Marijke G. helpt bij onze jongste kleuterklassen.
Thomas zorgt dat de computers vlot draaien.
Tante Josée, tante Sandra en tante Conny staan in voor het onderhoud van onze school.
Tante Corinne is verantwoordelijk voor de warme maaltijden.
Tante Marijke, tante Myriam, tante Mich, tante Magda, meester Jo, meester Wolodymyr, meester Ali, tante
Corinne en tante Sandra verzorgen onze middagopvang en helpen bij de toezichten.
Tante Myriam doet de ochtendopvang en tante Corinne de woensdagnamiddag- en avondopvang in
samenwerking met de stad Leuven.
Welke documenten krijgt je kind vandaag mee naar huis ?
1. Welkom!
2. Informatiefiche GDPR (invullen)
3. Toestemmingsformulier GDPR (invullen)
4. Contactpersonen + extra toelatingen (invullen)
5. Bestellingen + aanwezigheid oudercontact (invullen)
6. Aanpassingen schoolreglement (ondertekenen)
7. Brief van de ouderraad
8. Brief kalenderverkoop ouderraad
9. Uitnodiging vrijwilligers op school
Gelieve de ingevulde documenten zo snel mogelijk met je kind mee te geven, ten laatste op woensdag 4 september.
Heeft u hulp nodig bij het invullen? Kom dan gerust naar het secretariaat.

