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Beste ouders,  

Onze laatste schooldag is aangebroken. 
Het was een boeiend en leerrijk schooljaar. Ons leerkrachtenteam gaf het beste van zichzelf om jullie 
kinderen de nodige uitdagingen te geven om met de leerstof aan de slag te gaan. We hielden, trouw aan 
onze visie, rekening met de talenten en het ontwikkelniveau van elk kind. 
 
Begin augustus zouden de renovatiewerken in de kleuterschool klaar zijn. Onze poetsjuf Natasja en onze 
werkman Dré zetten zich 200% in om alles netjes te krijgen tegen 1 september.  
Onze leerkrachten verzetten ook nog wat werk tijdens de vakantie. Een aantal klassen verandert van lo-
kaal en de grote verhuis gaat door op 4 juli.  
Verhuizen en inrichten lukt met ons team. Echter volgend schooljaar doe ik graag al een oproep om de 
turnzaal, de nieuwe kleedkamers en de gang in de kleuterschool te helpen schilderen. Een deelnameformu-
lier wordt nog bezorgd. 
 
Volgend schooljaar zijn er enkele verschuivingen in ons leerkrachtenteam en enkele nieuwe gezichten..  
  In onze kleuterschool nemen juf Sofie Kerstens en juf Kristien de jongste kleuters onder hun hoede.   
  Juf Sofie Belmans, juf Els en juf Anke geven de oudste kleuters een stevige basis voor het eerste leer 
  jaar.  
  In onze lagere school ontdubbelen we het 1e leerjaar. Juf Anke en juf Nele begeleiden L1A en L1B.  
  In het 2e leerjaar verwelkomen we juf Lina terug. Zij deed dit schooljaar de interim van juf Anneke.   
  L3 met juf Anneke, L4 juf Ilse, L6 juf Ellen blijven onveranderd. L5 wordt voor het grootste aantal uren   
  ook opgesplitst in twee groepen. Juf Evi en Juf Mie geven les aan L5A en L5B.  
 
  Juf Tina wordt onze zorgjuf in de lagere school en neemt ook een aantal beleidsuren op.  
Met onze schoolorganisatie zetten we 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 tijdens het kijkuurtje op dins-
dagavond 30 augustus of op de eerste schooldag: donderdag 1 september! 
   
Mevrouw Ann 

                JARIGEN IN JULI 
K1       :       Maëlle, Sebastiaan 

K2       :        Femke 

K5       :        Isabelle 

L1        :       Yarno 

L3        :       Zowi 

L4A      :       Evi 

L4B       :       Fleur 

L5          :       Seth, Olesya 

JARIGEN IN AUGUSTUS 

K1 : Rowan, Jasper 

K2 : Vic 

K3        :           Féline, Labelle 

K4 : Amélie L. 

L1 : Joseph 

L2 : Laurens, Marie, Felix 

L3 : Emma, Lars 

L4A : Laurent, Liv, Otis 

L4B : Baran, Esmee 

L6 : Femke, Nour 



                               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 2022 - 2023                           

Kijkmoment in de klas van de nieuwe juf   

Dinsdag 30 augustus  17.30u—18.30u 

 

1ste trimester 
 
Vrije dagen                                                                                       
* vr 7 oktober                                                                                           
* wo 12 oktober 
* za 29 oktober t/m zo 6 november 
* vr 18 november 
* za 24 december t/m zo 8 januari  
 
Belangrijke data 
* ma 5 september 
* do 8 september  
* wo 19 oktober 
* eind oktober 
* do 24 november 
* vr  25 november                                      
* wo 14 december 
 
2de trimester 
 
Vrije dagen 
* wo 18 januari 
* ma 30 januari 
* za 18 februari t/m zo 26 februari 
* za 1 april t/m zo 16 april 
 
Belangrijke data  
* wo 25 januari 
* zo 12 februari 
* za 18 maart 
* wo 22 maart 
 
3de trimester 
 
Vrije dagen 
* wo 17 mei                                                                                          
* do 18 en vr 19 mei 
* ma 29 mei 
* za 1 juli 
 
Belangrijke data 
* ma 24 april t/m vr 28 april  
* za 29 april 
* wo 10 mei 
* za 13 mei 
* zo 21 mei                                                                                        
* wo 21 juni 
* vr 23  juni 
* do 29 juni 
* vr 30 juni                                                                                                        
 

 
 
 
facultatieve verlofdag! 
pedagogische studiedag KS + LS 
herfstvakantie 
pedagogische studiedag KS + LS 
kerstvakantie 
 
 
infoavond lagere school 
infoavond kleuterschool 
kijkdag kleuterschool 
wafelverkoop ouderraad 
grootouderfeest KS 
grootouderfeest KS                                         
kijkdag kleuterschool 
 
 
 
 
pedagogische studiedag KS + LS 
facultatieve verlofdag! 
krokusvakantie 
paasvakantie 
 
 
kijkdag kleuterschool 
Valentijnsontbijt ouderraad 
quiz ouderraad 
kijkdag kleuterschool 
 
 
 
 
pedagogische studiedag KS + LS                                                                                               
O.-H.-Hemelvaart 
Pinkstermaandag 
Start zomervakantie !! 
                                                                                             
 
vredesklassen  
Vormsel 
kijkdag KS 
schoolfeest 
1ste communie    
kijkdag kleuterschool                                                                                           
afscheid en receptie oudste kleuters 
receptie L6 
laatste schooldag (halve dag) en afscheid juf 


