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Welkom mevrouw Ann 
De afgelopen weken heb ik veel nieuwe mensen leren kennen en heb ik mezelf overal mogen 

voorstellen. Nu stel ik me graag nog eens voor aan jullie. 
 

Sinds 7 november ben ik gestart als nieuwe directeur. En ik moet jullie een geheimpje 

vertellen: “Ik heb er kei veel zin in”. Het is een fantastische uitdaging om na mijn 20 jaar 

onderwijservaring, in en naast de klas, een nieuw hoofdstuk te starten. Jullie gaan me 

ongetwijfeld zien aan de schoolpoort, in de buurt of op één of andere vergadering! Ik vind het 

dan ook belangrijk om zichtbaar en aanspreekbaar te zijn. 
 

Mijn naam is Ann Van der Borght en ik ben 40 jaar. Ik woon zelf 

ondertussen in Schoten maar Brecht heeft geen geheimen voor 

mij. Mijn 3 kinderen zorgen er mee voor dat ik nog weinig echte 

vrije tijd heb, maar als die er toch is dan besteed ik die 

momenten graag aan mijn familie, de jeugdbeweging van mijn 

kinderen en af en toe een fijne vakantie in de bergen.  

In 2003 ben ik als leerkracht gestart. Na een hele weg afgelegd 

te hebben in zowel lagere als middelbare scholen, werkte ik tot 

voor kort nog als directie op een andere school. Toen ik de 

vacature zag voor deze job kriebelde er iets en heb ik geen 

seconde getwijfeld om deze uitdaging aan te gaan. Ik kijk er naar 

uit om samen met mijn enthousiast team te werken aan 

betekenisvol onderwijs voor iedereen.  
 

Na de kerstvakantie zal ik op vaste dagen aanwezig zijn op elke vestiging. Zo is het voor 

iedereen duidelijk wanneer ik ‘live’ aanspreekbaar ben als er vragen of problemen zijn. 

Uiteraard kunnen nascholingen en vergaderingen wel eens zorgen voor een aangepaste 

planning.  
 

Ik kijk uit naar een fijne samenwerking en veel leuke momenten met de leerlingen.  

Samen maken we er een fantastisch jaar van! 

 

Rapporten en oudercontacten 
Op 16 december worden in de klassen van de lagere school de kerstrapporten en de 

uitnodigingen voor een mogelijk oudercontact meegegeven. Verdienen ze het om 

onmiddellijk mee in de kerstboom voor nog meer glans te zorgen? Is er bij dit tweede rapport 

een reden voor een gesprekje met een leerkracht? Vul dan zonder verpinken het briefje in 

zodat we op maandag een planning bijeen kunnen puzzelen. Dank voor de medewerking. 
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Schatten op de speelplaats? 
Een verrassing mag je het zeker noemen: wat we allemaal op de speelplaats vinden! Helaas is 

dit niet echt de bedoeling. We willen daarom met de hele school een actie opzetten vanuit 

respect voor eigen en gemeenschappelijk materiaal. Van fruitdoosjes over sjaals en 

handschoenen tot restjes van tienuurtjes of namiddaghapjes... Hiervoor zou het natuurlijk 

extra handig zijn als doosjes en kledingstukken met de naam van het kind getekend zijn.  

We starten volgende week om dit extra aandacht te geven, de houding te begeleiden, de zorg 

te laten groeien, en de klassen die opvallen door een positieve aanpak mogen wel eens een 

leuke attentie verwachten. 

 

Wenskaartjes? 
De laatste jaren lukt het om met de wensen de klassen extra op te vrolijken. We duimen 

opnieuw om iedereen op te roepen het bij één kaart te houden: teken, knutsel, rijm één kaart 

bij elkaar waarop de gemeenschappelijke wens voor de hele klas glinstert. Laat ineens 

iedereen in de klas mee genieten. We geven ze een mooie plek en genieten van de warmte. 

 

Hokko! 
Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is. In december waaiert dat repertoire van de sint naar 

nieuwjaarke zoete. En dan is er dit jaar nog onze “hokko” die zich op de speelplaats bij in de 

boom nestelt. 

Hokko? In welke taal fluit die een deuntje? Zou behoorlijk exotisch kunnen zijn. De betekenis 

klinkt alvast wonderlijk mooi: delen en iets goed doen voor andere mensen. Past helemaal in 

deze tijden. We proberen ook van dit stukje van het jaarthema in de klassen werk te maken. 

 

Chocomelk 
Wat denk je? Ja! We delen in die smakelijke vreugde door ons gulle oudercomité. Zij trakteren 

op 23 december, onder de vleugels van de hokko, rond half vier op een warme chocolademelk 

en een stukje cake. Een argument om die dag de kinderen met extra tijd af te halen? Een 

warme dank voor het initiatief en het werk. 
 


