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Beste ouders, 

Na een welverdiende vakantie is iedereen weer klaar voor het nieuwe schooljaar. 

Op de eerste schooldag mochten we 134 kleuters en 278 leerlingen van de lagere school begroeten. Hier en daar vloeide 

er nog wel even een traantje, maar dat droogde snel op bij het zien van het nieuwe klasje en de vriendjes. 

Heel wat nieuwe leerlingen deden voor het eerst hun intrede. 

Ook hen willen we van harte welkom heten en natuurlijk hopen wij dat ze zich vlug thuis zullen voelen in hun nieuwe          

omgeving.   

Terwijl onze juffen en meesters hun best deden om de kinderen gerust te stellen en te vertellen over hun nieuwe klasje, 

mochten de ouders in de refter even bekomen van de eerste emoties. Een tasje koffie of thee aangeboden door de ouder-

vereniging was welgekomen.   

Wij wensen al onze jongens en meisjes een hele goede start toe en hopen dat zij straks in juni weer kunnen terugblikken 

op een fantastisch schooljaar. 

Directeur Philippe 

29/08: 20.00u infoavond kleuterschool en contact met 

 de leerkracht van uw kind 

 18.00u klaslijsten lagere school op website 

02/09: eerste schooldag, koffie en thee voor de ouders 

 vanwege de oudervereniging 

02/09: 20.00u infoavond 3de en 6de leerjaar 

03/09: 20.00u infoavond 2de en 4de leerjaar 

04/09: 20.00u infoavond 1ste leerjaar 

05/09: zwemmen 2de en 6de leerjaar 

05/09: 20.00u infoavond 5de leerjaar 

10/09: pedagogische studiedag: vrijaf 

18/09: werkgroep verkeer 

19/09: oudervereniging en plenaire vergadering  

19/09: zwemmen 2de en 5de leerjaar 

20/09: schoolfotograaf: enkel klasfoto 

20/09: strapdag 

24/09: personeelsvergadering KS + LS: geen studie 

 

28/09: schoolfeest 
 

01/10: start dragen van fluohesjes  

04/10: 1ste en 2de leerjaar naar Tivoli 

08/10 - 11/10: bosklassen zesde leerjaar 

17/10 - 18/10: stadsklassen vijfde leerjaar 

23/10: grootouderfeest 

25/10: herfstwandeling + rapport 1 

  

   

 

Wij zijn allemaal gelijk! 

De wereld is mooi, hier maar ook daar! 

Wij spreken allemaal dezelfde taal van liefde  

en vriendschap! 

Samen is zoveel meer dan alleen! 

Welke kleur, rang of stand,  

Wij horen allemaal bij elkaar! 

Wij ontdekken jouw land, jouw cultuur, jouw manier van 

leven! 

Hoofdsponsor van onze school: Audi - Volkswagen - Skoda: www.acmautogroep.be  

Samen de wereld rond 

Schoolfeest 

28 september 2019 
Ook dit schooljaar zal het schoolfeest in      

september doorgaan 

Weer tal van activiteiten staan op de planning. 

 

Jullie komen toch ook? 

Noteer het nu alvast in jullie agenda!!! 

http://www.acmautogroep.be


 

 

Wisten jullie dat: 

• De opvang voor en na de schooluren vanaf september in samenwerking met de Marbollen gebeurt? Enkel de 

avondstudie blijft in eigen beheer georganiseerd. 

Wie dus voor- of naschoolse opvang nodig heeft, moet zich voor het begin van het schooljaar inschrijven bij de Mar-

bollen. De facturatie zal via hen gebeuren. 

• Wij elk jaar  facultatieve verlofdagen mogen kiezen? Die zullen het komende schooljaar doorgaan op: 

 - maandag 4 mei en maandag 25 mei. 

• Ook onze meesters en juffen regelmatig op nascholing moeten? Daarvoor worden er volgend schooljaar twee    

dagen uitgetrokken. Die dagen zijn er geen lessen en worden de kinderen niet op school verwacht. 

Die pedagogische studiedagen zullen doorgaan op 10 september en 20 mei.   

• Alle verlofdagen voor volgend schooljaar al vastliggen? We sommen ze even voor jullie op: 

 - 10 september pedagogische studiedag 

 - 26 oktober t.e.m. 3 november herfstvakantie 

 - 21 december t.e.m. 5 januari kerstvakantie 

 - 22 februari t.e.m. 1 maart krokusvakantie 

 - 4 april t.e.m. 19 april paasvakantie 

 - 1 mei dag van de arbeid 

   - 4 mei facultatieve verlofdag 

   - 20 mei pedagogische studiedag 

 - 20 mei t.e.m. 25 mei hemelvaartweekend 

 - 1 juni pinkstermaandag 

 - 30 juni om 12.00u begin van de grote vakantie 

• Het grootouderfeest doorgaat op woensdag 23 oktober? 

• Onze jaarlijkse wafelbak doorgaat in het weekend van 1 en 2 februari? 

• We heel wat nieuwe juffen hebben op school? Voor de lagere school zijn dat juf Femke, juf Rozafa en juf Eveline. 

In de kleuterschool verwelkomen we juf Bente.  

Juf Rozafa zal ook in de kleuterschool helpen. 

Op het secretariaat vervangt juf Kristel tijdelijk juf Hilde. 

• Ons schoolfeest gepland is op 28 september? 

• Onze nieuwe leerlingen van het eerste leerjaar op 2 september op de kleuterspeelplaats verwacht worden? 

Ouders vormen een haag van de kleuterschool naar de nieuwe speelplaats via het voetpad. 

• We allemaal op meerdaagse uitstap gaan? 

- bosklassen van 8 t.e.m. 11 oktober 

- stadsklassen van 17 t.e.m. 18 oktober 

- boerderijklassen van 5 t.e.m. 6 maart 

- kasteelklassen van 27 t.e.m. 30 april 

- natuurklassen van 12 t.e.m. 15 mei 

- zeeklassen van 3 t.e.m. 5 juni 

• De eerste communie op woensdag 1 mei is, het vormsel op zaterdag 2 mei? 

• We dit schooljaar met het tweede leerjaar om de 2 weken gaan zwemmen? 

De andere klassen gaan ongeveer 1 keer per trimester.  

Iedereen zwemt terug in Duffel. 
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Zoekt u de beste cateraar? jero-events info@jero-events.be  
www.jero-events.be (medesponsor van onze school) 

Weetjes 


