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Extra  

zomervakantie 

2021 

Beste ouders,  

Na bijna anderhalf schooljaar met coronamaatregelen kijk ik tevreden terug.  
Ik zie u denken: “tevreden?” Ja hoor, voor wat we wél konden doen.  
Graag deel ik met jullie onderstaande tekst. Een vrije bewerking van een leraar uit een school in Hasselt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volgend schooljaar zijn er enkele verschuivingen in ons leerkrachtenteam.  
In onze kleuterschool nemen juf Sofie Kerstens en juf Margot de jongste kleuters onder hun hoede. Juf 
Sofie Belmans, juf Els en juf Anke geven de oudste kleuters een stevige basis voor het eerste leerjaar.  
In onze lagere school ontdubbelen we het 4e leerjaar. Juf Ilse en juf Anneke begeleiden L4A en L4B. Juf 
Tina ondersteunt deeltijds in de lagere school en voor de overige uren mevrouw Ann. In het 3e leerjaar 
verwelkomen we een nieuwe collega. We zetten in op onderwijs waarbij kinderen een stevige basis krijgen 
voor hun toekomst in de 21e eeuw. 
 
Ik wens jullie allemaal een fijne vakantieperiode toe en we zien elkaar weer op woensdag 1 september! 
 
Mevrouw Ann 

Wat als leerlingen niet alle eindtermen zouden halen? 

Wat als ze in plaats van 

veel theorie te verwerken 

zouden leren koken en plannen? 

Of kleren en mondmaskers naaien? 

Of leren opruimen? 

Of leren zaadjes in de grond steken 

om bloemen te laten groeien in de tuin? 

 

Wat als ze liedjes leren zingen voor hun grootouders? 

Of voorlezen aan hun jongere broers en zussen? 

Of voor hun huisdieren zorgen en  

wuiven naar de buren 

spelen met hun fantasie? 

 

Wat als ze hun verbeelding ontwikkelen 

en in hun dromen geloven? 

Als ze leren verantwoordelijk zijn 

en verbonden met het hele gezin in huis? 

 

Wat als ze leren om van goede wil te zijn? 

Als ze gaan beseffen dat samenzijn en gezondheid 

er meer toe doen 

dan het nieuwste mobieltje te hebben? 

 

Misschien misten we dat anders. 

En als we het nu leren, 

hebben we misschien geen jaar verloren, 

maar een geweldige toekomst gewonnen. 



JARIGEN IN JULI 

K2 : Isaiah, Sebastiaan 

K3 : Lilou, Isabelle 

K5 : Yarno 

L1B : Xavi 

L2 : Floris, Zowi 

L3A : Fleur, Evi 

L4 : Seth, Olesya, Jayden 

L6 : Thibe, Soufian 

JARIGEN IN AUGUSTUS 

K1 : Vic, Féline, Jasper 

K2 : Rowan 

K5 : Amélie L., Labelle 

L1A : Josep, Laurens 

L1B : Marie, Felix 

L2 : Emma, Otis, Lars, Joshua 

L3A : Esmee, Liv 

L3B : Baran, Laurent 

L5 : Femke, Nour 

L6 : Sam,  

 

Wat gaan we onze Juf Leen missen…. Allemaal 
genoten van haar afscheidsfeest vorige week 
en jawel hoor, ze kwam aan in stijl!!  

RECEPTIE  KLEUTERS 

 

SPONSORJOGGING  

Onze leerlingen en             
leerkrachten hebben 1000 

euro bij elkaar gelopen 
voor KABAS.  

Dikke proficiat 



Het toneelstuk ‘Vos in het bos’ was 

SUPER leuk!! 

 

Zo leuk dat we toch nog  samen op 

vredesklassen konden gaan!! 

Een zeer leerrijke themadag voor klein en groot 



                               SCHOOLUNIFORM 

            Met het nieuwe schooljaar op komst, lichten we graag ons schooluniform nog even toe. 

                               In onze lagere school bestaat het uniform uit 
                                     EFFEN WITTE EN EFFEN DONKERBLAUWE kleding.  
    Schoenen mogen wit, blauw, zwart of grijs zijn, maar ook hier effen en geen kleurige versieringen. 
         Let u er bij de aankoop van een jas ook op dat de binnenkant van de kap effen wit of donkerblauw is. 

SCHOOLKALENDER 2021 - 2022                           

Kijkmoment in de klas van de nieuwe juf   

Donderdag 26 augustus  17.30u—18.30u 

 1ste trimester 

Vrije dagen                                                                                       
* zat 30 oktober t/m zo 7 november 
* do 11 november    
* vr 12 november                                                                                            
* vr 26 november 
* vr 24 december 
* za 25 december t/m zo 9 januari  
 
Belangrijke data 
* do 2 september 
* di 7 september  
* ma 18 oktober t/m wo 20 oktober 
* wo 13 oktober 
* do  14 oktober 
* wo 27 oktober                                          
* wo 15 december 
 

2de trimester 

Vrije dagen 
* wo 26 januari 
* ma 7 februari 
* za 26 februari t/m zo 6 maart 
* wo 23 maart 
* za 2 april t/m ma 18 april 
 
Belangrijke data  
* wo 19 januari 
* wo 23 februari 
* wo 30 maart 
 

3de trimester 

Vrije dagen 
* wo 11mei                                                                                          
* do 26 en vr 27 mei 
* ma 6 juni 
* vr 1 juli 
 
Belangrijke data 
* ma 25 april t/m vr 29 april  
* za 7 mei 
* za 14 mei  
* wo 18 mei                                                                                           
* za 21 mei 
* wo 22 juni 
* vr 17  juni 
* wo 29 juni 
* do 30 juni                                                                                   
                      
 

 
 
herfstvakantie  
wapenstilstand    
facultatieve verlofdag! 
pedagogische studiedag KS + LS 
halve dag school tot 12.00u 
kerstvakantie 
 
 
infoavond lagere school 
infoavond kleuterschool 
boerderijklassen L3 + L4 
grootouderfeest KS 
grootouderfeest KS 
kijkdag kleuterschool                                           
kijkdag kleuterschool 
 
 
 
pedagogische studiedag KS + LS 
facultatieve verlofdag! 
Krokusvakantie 
pedagogische studiedag KS + LS 
paasvakantie 
 
 
kijkdag kleuterschool 
kijkdag kleuterschool 
kijkdag kleuterschool 
 

 
                                                                                                     
pedagogische studiedag KS + LS                                                                                               
O.-H.-Hemelvaart 
Pinkstermaandag 
Start zomervakantie !! 
 
 
zeeklassen  
Vormsel 
1ste communie    
kijkdag kleuterschool                                                                                           
schoolfeest 
kijkdag kleuterschool  
afscheid en receptie oudste kleuters 
receptie L6 
laatste schooldag (halve dag) en afscheid juf 


