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Beste leerling, beste ouder, 

Een nieuw schooljaar staat klaar. Oude en nieuwe  

vrienden wachten je op.  Het Revinzeteam staat klaar om je een fijn jaar te 

bezorgen. Onze directeur Els kan wegens gezondheidsproblemen even niet 

starten en daarom heeft het schoolbestuur Peter Savels als waarnemend 

directeur aangesteld. Wij wensen haar een spoedig herstel. 

 

 

Belangrijke mededeling 

 

 

Je krijgt heel wat brieven 

en informatie mee 

tijdens de eerste 

schoolweek. 

 

Gelieve deze zo snel 

mogelijk door te nemen. 

 

Controleer zeker de 

infofiche en vul het blad 

instemmingsformulier in. 

Alvast bedankt. 

Vormsel 2020:  zaterdag 25 april 

Vormsel 2021: zaterdag 24 april 

 

Eerste communie 2020:  

                 zondag 31 mei 

Eerste communie 2021:  

                   zondag 23 mei 

Vrije dagen 2019-2020 

donderdag 30 april 

maandag 8 juni 

 

Pedagogische 

studiedag 

(= geen school) 

woe 2 oktober 

woe 29 januari 

woe 20 mei 

  

Elke woensdag – en vrijdag van 8.35 tot 
9.10 halen we de gezelschapsspelen of 
boeken boven. Ouders of grootouders 
begeleiden dan de groepen. Kan jij een 
groep begeleiden dit jaar? Je bent welkom! 

Stuur een mail naar 
griet.degryse@derevinze.be of geef het 
door aan de klasleerkracht. Dank je wel. 

 

Hierboven een enthousiaste groep van mensen die 

kwamen helpen in de voorbije vakantie. Van harte dank! 

We stellen hun hulp enorm op prijs, zonder al deze 

helpende handen is het veel moeilijker om onze school 

draaiende te houden. 

mailto:griet.degryse@derevinze.be


 

 

 

Samenstelling verschillende raden 

Schoolbestuur     

Voorzitter: Luc Claeys, secretaris: Hilde Vansteenkiste, penningmeester: Jef Caerels, 

leden: Patrick Daem, Elke Casier, Wouter Demuynck, Jasmien Bruynooghe, Kurt Couffez, 

Deblaere Dennis, Vandewalle Luc, Vanderplaetse Greet, Wostyn An (Rosa Blomme, Geert 

Devolder en Dirk Mattheus tijdens algemene vergadering) 

 

 

Scholengemeenschap Sperregem   

Voorzitter: Wilfried Lammens   

 

 

Schoolraad     

Voorzitter:  Patrick Daem, secretaris: Sandy Verbeerst 

Leden: Jasmien Bruynooghe,Anny Vansteelant, Sabrina Janssens, , Maaike Decock, 

Karien Vannieuwenhuyse, Inge Geldhof, Kim Mortelé, Kenny Vanhaerens 

 

 

 

 

 

  

Oudercomité   

Penningmeester: Ellen Cafmeyer,  

Voorzitter: Peter Broeckx,  

Social Media: Kurt Couffez 

Zin om lid te worden? Stuur ons een mail. 

oudercomité@derevinze.be of volg ons op Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elke maand maken we een nieuwsbrief met de activiteiten die er in die maand gepland 

zijn. De nieuwsbrieven worden digitaal verstuurd en elke maand op de website geplaatst. 

Het overzicht van de activiteiten is steeds het laatste blad en kun je afdrukken om uit te 

hangen. Zo blijf je op de hoogte en als reminder kan dit helpen. Wie thuis niet kan 

afdrukken, kan steeds op ons secretariaat een kopie vragen. 

Door de privacywetgeving wordt het moeilijker foto’s van kinderen in de nieuwsbrief te 

gebruiken. Je kan foto’s steeds bekijken op de website www.derevinze.be 

Eerste vergadering oudercomité:  

dinsdag 17 september in eetzaal. 

Ook jij bent welkom! 

Het kriebelteam rukt uit na een melding van luizen in een klas.  

Wie wenst aan te sluiten bij de kriebelmama’s kan contact  

opnemen met de directeur.  

mailto:oudercomité@derevinze.be
http://www.derevinze.be/
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=buQH/uj5&id=BCE6B55DFA0FA59CF2693FACFDCDDBBB0F3A2E4E&thid=OIP.buQH_uj5ZxA46ro1nAlb9wHaIl&mediaurl=http://www.website4mama.nl/assets/0-blogfotos/hoofdluis.jpg&exph=464&expw=400&q=luis+haar&simid=608042306483325195&selectedIndex=53


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum klas activiteit Prijs in 
euro 

    

Di 3 2 Zwemmen 1,4 

    

Ma 9 Ouders lagere Infoavond 19.30  

Di 10 2  1,4 

 6 Bib   

16-20 1-2-3 Verkeersweek: fiets meebrengen  

Di 17 2 Zwemmen 1,4 

 5 Bib 1,4 

Do 19 4 Dag naar zee (trein) 14 

Ma 23 Allen Individuele foto  

23-27 4-5-6 Verkeersweek: fiets meebrengen  

Di 24 2 Zwemmen 1,4 

Woe 25 lagere Scholenveldloop  

Vr 27 allen Evacuatieoefening  

    

Zo 30 allen Ontbijt oudercomité   
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