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Beste ouders, 

De start van het schooljaar ligt alweer achter ons. 

Wat was het leuk om alle kinderen terug te zien zonder mondmaskers, mooi bruingebrand van de prachtige zomer en   

enthousiast om hun nieuwe juf of meester te leren kennen. 

Ook bij onze leerkrachten was er heel wat enthousiasme te bespeuren. 

Iedereen snakt naar een gewoon schooljaar met zo weinig mogelijk hindernissen. 

Een hele nieuwe lichting leerkrachten kwam ons deze zomer versterken. 

Wij wensen hen heel veel succes in hun nieuwe omgeving. 

Vanuit het hele team wensen we jullie samen met jullie kinderen een fantastisch nieuw schooljaar toe. 

Directeur Philippe 

 

03/10: 20.30u oudervereniging en plenaire vergadering 

           alle ouders zijn mee uitgenodigd om na te  

           denken over activiteiten voor het schooljaar 

04/10: vertrek bosklassen zesde leerjaar 

06/10: vergadering Edusoft: wie ICT sterk is, mag om    

           20.00u mee komen denken over het ICT beleid 

07/10: terugkomst bosklassen 

13/10: zwemmen 2de en 4de leerjaar 

17/10 strapdag 

17/10: toneel voor instappers en K1 

17/10: personeelsvergadering voor KS en LS 

24/10 16.30u info voor nieuwe instappers 

24/10: oudercontacten lagere school vanaf 16.00u 

25/10: oudercontacten lagere school vanaf 16.00u 

26/10: grootouderfeest: lees meer op achterzijde 

27/10: rapport 1 

27/10: zwemmen 2de en 3de leerjaar 

28/10: herfstwandeling / muzische dag 

29/10: begin herfstvakantie 

 

de herfstvakantie loopt van 29/10 t.e.m. 6/11 

 

07/11: oudercontacten kleuterschool vanaf 16.00u 

08/11: beroepenbeurs 3de leerjaar 

08/11: oudercontacten kleuterschool vanaf 16.00u 

10/11: zwemmen 1ste en 2de leerjaar 

 

11/11: vrijaf voor Wapenstilstand 

 

15/11: bibliotheek bezoek lagere school 

15/11: strapdag 

17/11: instappers en K1 naar toneel in Lier 

24/11: zwemmen 2de en 6de leerjaar 

24/11: personeelsvergadering KS en LS 

01/12: vaccinaties 5de leerjaar 

02/12: Sinterklaas op bezoek 
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Mega magisch muzisch 

        

Muzisch werken is: 

Samen zingen 

Samen toneel spelen 

Samen creëren 

Samen dansen 

Maar ook:  

Samen lachen 

Elkaar steunen 

Elkaar tips geven 

Muzisch zijn 

Schoolfeest 2022 

Grijs, nat en fris, zo startte ons schoolfeest dit jaar. 

Toch was dit allemaal snel vergeten. 

De grote opkomst bij de brunch en de lachende gezichten 

van jullie ouders en kinderen brachten onmiddellijk een 

zonnetje boven Mater Christi. 

De vele spelletjes binnen en onder de luifel, de            

schitterende optredens van onze jongens en meisjes bij 

MC got talent, al het lekkers klaargemaakt door leerkrach-

ten, ouders en vrijwilligers, het harde werk vooraf, tijdens 

en erna van het hele team, …….. , kortom alles zorgde  

ervoor dat de wolken wegtrokken en we zowaar nog buiten 

konden zitten met een drankje. 

Duizendmaal dank aan alle aanwezigen!!!                                                                     



 

 

 
Dank aan de oudervereniging voor alle hulp bij de start van het schooljaar en het 

schoolfeest! 
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Weetjes 

Wisten jullie dat:: 

• We dit jaar terug meewerken aan het project van Mooimakers? 

Zo proberen wij onze kinderen op te voeden met het belangrijke besef dat wij goed moeten zorgen voor onze aard-

bol. Alles begint met een propere omgeving, respect voor de natuur en voor elkaar. 

Dankzij Mooimakers kregen wij ook vorig schooljaar subsidies om onze doelen op school ook bij te stellen. 

• Het op 21 oktober de dag van de jeugdbeweging is? 

Onze jongens en meisjes mogen dan in hun uniform naar school komen. 

Na schooltijd zijn er in het park van Lint spelletjes te doen en kan je er ook een pannenkoek gaan eten. 

• Er vaak onbetaalde facturen open blijven staan? Mogen we vragen om de rekeningen voor de school tijdig te     

betalen. Het is voor de secretariaatsmedewerkers heel wat extra tijd om dit op te volgen en de kosten op school 

worden ook alsmaar groter. We kunnen die centjes goed gebruiken. 

• Juf Thaïs haar eerste kindje verwacht? Daarom kon ze het schooljaar niet opstarten en wordt ze door juf Alyssa 

vervangen in de klas. We wensen haar een goed verloop van de zwangerschap toe en daarna een wolk van een 

baby. 

• We op onze school heel wat nieuwe mensen mochten begroeten? 

- juf Alyssa vervangt dus juf Thaïs. 

- juf Lotte is er in de lagere school bijgekomen als beleidsondersteuner en zorgjuf. 

- juf Caroline geeft turnen in de kleuterschool en in een paar klassen van de lagere school. 

- juf Louise vervangt juf Gert en vult de roosters op van de leerkrachten die 4/5 werken. 

- juf Lara vervangt juf Inn die op pensioen is en doet het derde klasje van het eerste leerjaar. 

- meester Vincent doet de vervanging van juf Lief die op pensioen is gegaan. 

- meester Tim vervangt meester Frank in de turnles voor de lagere school. 

• Alle jongens en meisjes van de school vanaf 3 oktober een fluohesje moeten dragen? In het eerste leerjaar kregen 

onze leerlingen ook allemaal een fluohoesje voor de boekentas. Een combinatie van beiden is ideaal om goed 

zichtbaar te zijn.  

• Wanneer er gegevens bij u veranderen, die ook moeten doorgegeven worden aan het secretariaat? 

Adreswijzigingen, telefoonnummers, mailadressen… houden wij graag up-to-date. 

• Wij binnenkort weer starten met “oog voor lekkers”? Tien weken lang tellende vanaf 7 oktober zullen onze jongens 

en meisjes op vrijdag fruit krijgen aangeboden door de school. Ook dit schooljaar durven we weer vragen achter 

helpende handen om het fruit te snijden en naar de klassen te brengen. 

We starten om 8.45u met alle vrijwilligers in de refter.  

• We na de herfst - en winterperiode vaak een berg aan verloren voorwerpen overhouden? Nu de mutsen, 

handschoenen, dikke jassen sjaals bijna hun intrede doen, willen we nog eens vragen om alles goed te  

naamtekenen. Zo kunnen we alle spullen gemakkelijk tot bij de eigenaar brengen. 

• We op 26 oktober weer een (groot)ouderfeest organiseren? 

Nadien kan u nog even napraten op de speelplaats met een drankje of een soepje. 

• Vonden jullie het ook leuk om op ons schoolfeest te zijn? Jullie mogen complimenten, tips, ….. altijd sturen naar 

directeur@mclint.be. Dan kunnen we met de werkgroep eventueel bijsturen naar volgend schooljaar. 

De tip over de drankkaarten nemen we alvast mee naar volgend jaar. Er zal ook een kaart van 10 euro zijn. 

• Het belangrijk is om je in deze dagen warm aan te kleden? Een extra trui mag in de klas voorzien zijn. 


