
Basisschool Mariagaarde
Griffier Schobbenslaan 45 – 2140 Borgerhout
Telefoon: 03/272.06.73
E-mail: directie.mariagaarde@sgkod.be

Beste ouders,

Graag geven we nog even de laatste praktische zaken mee om het nieuwe schooljaar zo goed
mogelijk te starten:

Wie is wie op Mariagaarde:

directieteam Juf Jessica Brouckaers
Juf Michèle Snoeckx

zorgcoördinatoren Juf Kim Goor
Juf Marjolein Goethaert

secretariaat Hilde Van den Broeck
Rianne Dullemond

ICT-coördinator Meester Geert Vanhoecke

Team kleuterschool
K1A: koalaklas Juf Silke (ma tot don) Juf Els (vrijdag)
K1B: eendjesklas Juf Tammie
K1C: vosjesklas Juf Suzy (ma tot woe) Juf Sandra (woe tot vrij)
K3A: muizenklas Juf Lies (ma tot don) Juf Veerle (vrij)
K3B: kikkerklas Juf Margot (di tot vrij)

Tot krokusvakantie
Juf Jolien (di tot vrij)
Vanaf krokusvakantie

Juf Veerle (ma)

K3C: vissenklas Juf Debbie (ma tot woe) Juf Ann (woe tot vrij)
K3D: schildpaddenklas Juf Jessy
Zorgleerkrachten Juf Els (di tot don)

Juf Debbie (woe en don)
Juf Suzy (woe tot vrij)
Juf Veerle (di en do)
Juf Marjolein (ons plek)
Juf Kim (fijn leesmoment)

Turnleerkracht Juf Chaja (ma en vrij)
Meester Nils (woe)

kinderverzorgsters Juf Gina
Juf Joke

mailto:directie.mariagaarde@sgkod.be


Team Lagere school
1A Meester Stefaan 1B Juf Annemiek (ma tot woe)

Juf Melissa (woe tot  vrij)
2A Juf Jana 2B Juf Britt
3A Juf Renée 3B Meester Tom
4A Juf Eef 4B Meester Ian
5A Juf Eline 5B Juf Amber
6A Juf Chauny 6B Juf Sanne
zorgleerkrachten Juf Anouck (di tot don)

Juf Luna
Ambulante lkrn Juf Celien (tot

herfstvakantie)
Juf Tessa (vanaf januari)

Klimop Juf Michèle Taalondersteuning Juf Jessica
Turnleerkrachten Meester Senne (a- klassen)

Meester Nils (b- klassen)

Praktische zaken:

� Er is op school voorbewaking vanaf 7.30u (betalend tot 8u)

En nabewaking van 16u tot 17.30u.

voorbewaking: Meester Michaël nabewaking: Juf Farida, Juf Josée en
Meester Michaël

’s Morgens vanaf 8u20 mogen  de kinderen afgezet worden in de klas of gaat uw
zoon/dochter alleen naar de klas.

� De school eindigt om 15.35u, ouders mogen de kinderen aan de rij komen ophalen.

- Kleuters en 1ste leerjaar op de speelplaats
- 2de leerjaar tot en met 6de leerjaar op het basketpleintje.

!!! Na de herfstvakantie kan dit wijzigen omdat we dan terug onze hele speelplaats ter
beschikking hebben. Hierover informeren we u nog.

� We gaan terug aan de slag met de schoolstraat, gelieve ook te respecteren dat er geen

auto’s toegelaten zijn wanneer de straat afgesloten is. Voor het brengen en ophalen van
uw kind parkeert u reglementair in de buurt van de school. Respecteer de gangbare
verkeersregels.
Ook hier vragen we om dat op gepaste manier te doen! In de loop van het schooljaar
zullen er prikacties volgen om de verkeersveiligheid op te volgen.

Dinsdag en woensdag = fruitdag
Op dinsdag wordt dit aangeboden door het project smakelijke school van de stad
Antwerpen dit start 6 september.
Op woensdag krijgen de kinderen een stuk fruit via het project oog voor lekkers, dit start
op woensdag 11 oktober.
De andere dagen brengen de kinderen zelf een stuk fruit, groente of extra boterham mee
naar school. Dus geen koeken!!!



→ De lagere school is een uniformschool. We verwijzen graag naar het schoolreglement.
Ook dit schooljaar houden we prikacties om te kijken of iedereen wel in uniform naar school
komt. Indien uw kind niet in orde is, krijgt u een brief met hierop wat er niet orde is.

→ Noteer alvast de datum van het infomoment in je agenda:
dinsdag 6 september om 16u of 19u.

Hopelijk hebben jullie evenveel zin om er terug in te vliegen!
Vele groetjes
Team Mariagaarde


