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Beste ouders, 

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

Op de eerste schooldag mochten we 144 kleuters en 275 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 

01/09: start nieuwe schooljaar 

04/09: 20.00u infoavond 2de en 4de leerjaar 

05/09: 20.00u infoavond 3de en 6de leerjaar 

06/09: 20.00u infoavond 1ste leerjaar 

07/09: 20.00u infoavond 5de leerjaar 

12/09: pedagogische studiedag: vrijaf 

14/09: plenaire vergadering: oudervereniging 

20/09: parkloop  

22/09: strapdag: met fiets of te voet naar school 

22/09: schoolfotograaf op bezoek voor klasfoto’s 

25/09: personeelsvergadering KS en LS 

30/09: schoolfeest 

03/10: vertrek bosklassen   6de lj 

05/10 vertrek stadsklassen 5de lj 

06/10: terugkomst bosklassen en stadsklassen 

 

  

30 september 2017 
Vorig schooljaar viel het schoolfeest in 

het begin van het schooljaar en dat werd 

leuk bevonden. 

Daarom doen we dat dit schooljaar      

opnieuw met tal van nieuwe activiteiten. 

Jullie komen toch ook? 

Akkoord! Daar zit muziek in! 

Dit is ons nieuwe jaarthema waar we met heel de school 

zullen rond werken. Ook jullie ouders zullen betrokken wor-
den bij het hele muzische project. Smeer de stemmen al 
maar, haal de muziekinstrumenten boven en hou jullie klaar 
voor HET MOMENT. 

Het is belangrijk dat kinderen ook van verschillende leef-
tijdsgroepen kunnen ontdekken en leren. Tijdens onze    
creanamiddagen zullen we klasdoorbrekend werken aan 

een groot muzisch project. 

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

jaarthema 

schoolfeest 

Zaterdag 30 september om 13.00u  

opening schoolfeest met  

- nieuwe spelletjes 

- allerlei lekkers voor groot en klein 

- een heuse zeepkistenparade 

- een zeepkistenrace 

 

De zusters zorgen nog elk jaar voor goed weer! 

Wij hopen dat jullie weer massaal van de partij zijn. 

http://www.acmautogroep.be


 

 

Wisten jullie dat: 

• Juf Sandra al een hele weg heeft afgelegd als voorbereiding op een noodzakelijke operatie? De vele berichtjes, 

tekeningen, kaartjes, ….. zijn een grote steun voor haar. Via de website houden we jullie op de hoogte van haar 

evolutie op weg naar een hopelijk spoedig herstel. 

• Juf Sharry nog net op de valreep voor de start van het nieuwe schooljaar van de dokter te horen kreeg dat zij nieuw 

leven met zich mee draagt? We wensen haar alvast een rustige zwangerschapsperiode toe en daarna een wolk 

van een kind. 

• Juf Julie de plaats van juf Sharry zal innemen? Gisterenavond zagen we nog 8 sollicitanten die maar wat graag op 

onze school hadden komen werken. Vanzelfsprekend hebben wij er de beste juf uitgekozen zodat jullie kinderen 

een fantastisch schooljaar tegemoet gaan. 

• We nog een juf  Julie op onze school hebben? In de vakantie mochten we haar op het secretariaat verwelkomen. 

Op korte tijd wist zij zich al bijzonder goed in te werken in haar nieuwe functie, wat niet verwonderlijk is gezien haar 

belangrijke functies uit het verleden. Niet schrikken dus als u een andere stem aan de telefoon krijgt. Zowel juf Julie 

als juf Hilde zullen jullie graag verder helpen. 

• Wij ook juf Sanne met open armen ontvangen in onze kleuterschool?  Juf Sanne vervangt juf Sandra tot aan de 

paasvakantie. Omdat we bij de 4-jarige kleuters heel veel kinderen hebben, kozen we daar voor drie klassen i.p.v. 

twee. Juf Sanne zal dus samen met juf Celine en juf Leen de 4-jarigen een onvergetelijk jaar schenken. 

• Onze oudervereniging in een nieuw kleedje is gestoken en ook nieuwe gezichten kent? Op de infoavond van de 

kleuters maakten ze zich al bekend a.d.h.v. nieuwe flyers en posters. Ook in de lagere school zullen ze jullie een 

woordje uitleg komen geven. Wij zijn hen al heel dankbaar voor al het werk dat zij op zich nemen.                      

Vanzelfsprekend hopen we dat jullie hen mee steunen en af en toe een helpende hand tonen. 

• Wij nog dringend op zoek zijn naar mensen die discreet mee een rondgang willen doen bij al onze kinderen om luis-

jes op te sporen? Na elke vakantie doen we dat even om luizenplagen te vermijden. 

• We nog niet weten wanneer de school fruit zal kunnen voorzien voor alle onze leerlingen? Van zodra we daar meer 

nieuws over hebben, geven we dat aan jullie door en vragen we ook helpende handen om het fruit te komen snij-

den. 

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

 - 12 september pedagogische studiedag 

   - 11 oktober facultatieve verlofdag 

 - 28 oktober t.e.m. 5 november herfstvakantie 

 - 23 december t.e.m. 7 januari kerstvakantie 

 - 10 februari t.e.m. 18 februari krokusvakantie 

 - 31 maart t.e.m. 15 april paasvakantie 

 - 30 april facultatieve verlofdag 

 - 1 mei dag van de arbeid 

   - 9 mei facultatieve verlofdag 

 - 10 mei t.e.m. 13 mei hemelvaartweekend 

 - 16 mei pedagogische studiedag 

 - 21 mei pinkstermaandag 

 - 29 juni om 12.00u begin van de grote vakantie 
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Zoekt u de beste cateraar ? Cater– Idee: 0475 710 705 
 of mailen naar info@cater-idee.be (medesponsor van onze school) 

Weetjes 


