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Beste ouders, 
 
Wat was het fijn vanmorgen om al die stralende gezichten van jullie kinderen te zien!   
Hier en daar werd een traantje weggepinkt en aarzelde een kleuter of leerling van het eerste leerjaar aan de 
schoolpoort. Maar in de klas was het alvast zeer boeiend en er heerste overal een warme sfeer. 
Graag verwelkom ik onze nieuwe kleuters en leerlingen. In onze lagere school zijn er twee nieuwe leerkrachten: 
juf Evi in L5 en juf Elke als ondersteuner en co-teacher in de lagere school. Zij werkt voornamelijk in L3 en L4. 
Ook enkele vrijwilligers starten voor middag– en nabewaking. Welkom Ilse en Gwen. 
 
Dit schooljaar hebben we de mogelijkheid om 3 kleuterklassen voor oudste kleuters in te richten en ons eerste 
leerjaar te ontdubbelen in 2 kleinere klassen. Zo willen we inzetten op een stevige basis voor de lagere school. 

Ons jaarthema luidt TAAL FENOMENAAL en sluit aan bij onze prioriteit van taal. De boekenhoeken en ontluiken-

de geletterdheid  krijgen extra aandacht in de kleuterschool. In onze lagere school zetten we in op lezen en begrij-
pend lezen. Ook hier worden de boekenhoeken onder de loep genomen. 
 
Samen met jullie, ouders, zijn we heel blij dat we gewoon weer kunnen opstarten. 
Zonder bubbels voor onze klassen, zonder gewijzigde uren en met slechts enkele veiligheidsmaatregelen is het 
heel haalbaar. 
Enkele kleine punten breng ik graag onder jullie aandacht: 
- Externen die niet essentieel zijn voor de werking van de school worden niet toegelaten op het schooldomein.   
  Alle kinderen worden aan de poort afgezet. 
- De fietsenpoort gaat open om 8.10u. Wie al om 8u komt, gaat langs de hoofdpoort en wandelt over de speel- 
   plaats naar de fietsenloods. 
- Vanaf 1 september komen alle fietsers buiten langs de fietsenpoort, alle voetgangers langs de hoofdpoort. 
- Onze leerlingen van de lagere school eten voorlopig in de klas. Juf Carine , die de middagbewaking doet, is  
  afwezig wegens een operatie tot aan de kerstvakantie. 
 
Helaas kunnen we geen infoavonden inrichten omwille van corona. Maar ik nodig jullie uit om de power point 
die de klasleerkracht doorstuurt, te bekijken. Hier vindt u info over de werking in de klas van uw kind. Enkele 
dagen later krijgt u de gelegenheid online vragen te stellen aan de leerkracht. 
 
We maken er samen een talig jaar van! 

Mevrouw Ann 

 JARIGEN IN DE MAAND SEPTEMBER: 
K3 : Lucie Sinnesael, Naouar Zannouti, Kristodia Asare 
K4 : Matvej Zhardzetski, Rik Watzeels, Floris Van Damme 
K5 : Layten Sebregts, Zuzanna Kozaryn 
L1A : Olivia Frans, Philbert Asare 
L1B : Christian Carmelo Granata 
L2 : Nour Haj Ahmad, Alix-Grace Vandenbroucke, Fjodor Vermeiren 
L3 : Sebastian Geluyckens, Jakub Olejniczak 
L4 : Simon Pintens, Noah Schoenmakers 
L5 : Fonne Caremans 
L6 : Leonor Tua Zovka, Romaissa Ennaji, Tess Lieckens 

HIP  
HIP 

HOERA 



Dinsdag 1 september  

Woensdag 2 september L5+L6 zwemmen 

Donderdag 3 september  

Vrijdag 4 september  

Zaterdag 5 september  

Zondag 6 september  

Maandag 7 september  

Dinsdag 8 september  

Woensdag 9 september L5+L6 zwemmen 

Donderdag 10 september  

Vrijdag 11 september  

Zaterdag 12 september  

Zondag 13 september  

Maandag 14 september  

Dinsdag 15 september  

Woensdag 16 september 5-jarigen + LS Bib          L5+L6 zwemmen 

Uniformloze dag 
Donderdag 17 september  

Vrijdag 18 september  

Zaterdag 19 september  

Zondag 20 september  

Maandag 21 september  

Dinsdag 22 september  

Woensdag 23 september KS+LS Pedagogische studiedag 

Donderdag 24 september  

Vrijdag 25 september  

Zaterdag 26 september  

Zondag 27 september  

Maandag 28 september  

Dinsdag 29 september Jogging 

Woensdag 30 september L5+L6 zwemmen 

KS = kleuterschool                       LS = lagere school 


