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 DOOR DE DIRECTIE 

 
Beste,  
 
Wat zijn we blij dat we op 1 september de hele 
school konden opstarten! Het was een fijn weerzien 
voor iedereen. Het is wel anders dan anders, het 
nieuwe normaal, zegt men. Dat is wennen.  
We doen er alles aan opdat het voor iedereen, groot 
en klein, veilig zou verlopen. Wij hebben de nodige 
maatregelen genomen, maar we rekenen ook op jul-
lie. Als je kind ziek is of koorts heeft moet je het 
thuis houden en moet je ons verwittigen. We mogen 
echt geen risico’s nemen. Voorlopig rijden de bussen 
voor onze school alleen. We hopen dat dit zo kan blij-
ven voor het hele schooljaar.   
 
Normaal gezien zijn er in het begin van het jaar ou-
dercontacten voor de nieuwe ouders en ook een 
overleg met alle ouders in de klas. Dit kan nu nog 
niet. We houden jullie op de hoogte hoe we jullie ver-
der zullen informeren.  
 
Een praatgroep voor mama’s kunnen we nog niet la-
ten doorgaan. Heb je hiervoor interesse? Zodra het 
mag krijgen jullie een uitnodiging.  
Hopelijk blijven we in code geel en kunnen de kin-

deren dagelijks naar school komen. Daarom is het zo 
belangrijk dat alle mensen zich goed houden aan de 
veiligheidsvoorschriften.  
 
Hopelijk tot gauw! 
 
Mevrouw Hilde 



HET  TEAM 

Met dit nieuwe schooljaar willen we 
het personeel van de school voor-
stellen.  Je vindt iedereen terug in 
deze Sprongklapper. 

Je zal zien dat ze per klas of functie 
gerangschikt staan.   

Je kind zal je zeker kunnen tonen 
van wie hij of zij les krijgt. 

Bekijk ook onze site: 
www.desprongkortrijk.be 

Directie : 
Mevr. Hilde Malfrère 

Orthopedagoge : 

Juf Sophie Artois 

Secretariaat : 
Juf Annick Strobbe 

Beleidsondersteuning : 
Juf Katrien Mesdag 

Orthopedagoge : 

Juf Valérie Pielaat 



Klas B : Juf Hilde Cuvelier 

 

Klas C :  Juf Carine Cottyn 

Klas A : Juf Mieke Van Moerkerke 

 
Klas E :  Juf Nancy Sabbe 

 
Klas F : Meester Luc Depoortere 

 
Klas D : Juf Carla Dehens 



Klas K : Juf Anne-Sophie Artois 

 
Klas G : Juf Karen Pauwelyn 

Klas I : Juf Ann Desmet Klas J : Juf Katrien Jonniaux 

Logopedie : juf Tine Vandesompele 

 
Klas H : Juf Trui Witdouck 



Kine: 
Juf Eveline Lobbestael 

Logopedie :  
Juf Hannelore Lombaert 

L.O. :  

Juf Sophie Vanneste 

 
L.O. : 

Juf Mie Matton 

Muz. Vorming Beeld : 
Juf Marlies De Boever 

Muz. Vorming Drama : 
Juf Barbara Verhenne 



Opvang-Keuken-Onderhoud : 
Juf Lieselotte Meersschaut 

Hoekenwerk + ambulant :  
Juf Tracy Sablain 

Techniek-Bloa-Gok-Preventie : 

Meester Piet Laperre 

Bloa-Gok : 

Juf Els Cosaert 

BLIO + ambulant : 
Juf Marijke Desplenter 



 

Op onze website www.desprongkortrijk.be is heel wat informa-

tie te vinden.  Er worden ook regelmatig foto’s geplaatst van 

activiteiten die de kinderen beleefden. 

Daar kan je ook het schoolreglement en busreglement raadple-

gen.  Wie toch een afgedrukte versie wil, kan dit aanvragen via 

het agenda of per telefoon (056/35.28.90) of e-mail 

(directie@desprongkortrijk.be). 

Wil ook laten weten als er geen herkenbare foto’s van uw kind 

mogen gepubliceerd worden.  

 

Wist je dat we ook een facebookpagina hebben ?   

Laat niet na om ons te liken  !  

 De Sprong 

Er is ook een OUDERRAAD in de Sprong en die doet prima werk.   
 
Wat doet een ouderraad ?  :  
 
 1. Ze helpen mee bij het organiseren van  
     activiteiten (schoolfeest, oudercontacten…) 
 2. Ze hebben recht op allerhande informatie 
 3. Ze hebben recht op het inkijken van documenten 
 4. Ze zijn bevoegd tot het geven van advies 

 
We komen 5 keer in het jaar samen op woensdagavond, ongeveer om 
de 2 maanden, van 19u00 tot 19u30.  
Deze gaan door op 7 oktober, 2 december, 3 februari, 21 april en 9 
juni. 
 
Het zou ons heel veel plezier doen als ook jij er bij 
kunt zijn.  
 

Voor meer info kan je ook altijd mailen of bellen naar 
onze voorzitter van de ouderraad Sylvie Coussens  
(mama van Inala Dumoulein uit klas K)) 
 
 

pascal.dumoulein@gmail.com 
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