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VOORWOORD 

Dag allemaal 

De allerlaatste nieuwsbrief van dit vreemde schooljaar is een 

kleine vooruitblik naar volgend schooljaar. Laten we hopen 

dat alles dan terug zijn gewone gangetje mag gaan!  

Deze nieuwsbrief is trouwens ook aan de laatste editie toe: 

vanaf september schakelen we volledig over naar Smart-

school. Jullie zullen dan alle afspraken en weetjes langs die 

weg kunnen vernemen. Ook tijdens de vakantieperiode is de 

school langs die weg bereikbaar.  

Jullie hebben dus nog één keer een weekoverzichtje te goed: 

Woensdag sluiten we het schooljaar af om 12u15. Nadien is er 

zoals elke woensdag naschoolse opvang in het Huis van het 

Kind. De kinderen hebben dus een half dagje samen met hun 

leerkrachten om afscheid te nemen en nog één keertje veel 

plezier te maken. Een dag voordien vieren we de proclama-

ties: in de voormiddag voor de oudste kleuters, ’s avonds voor 

de leerlingen die naar de secundaire school gaan. Ook maan-

dag is nog een bijzondere dag: omdat de leerlingen van de 

lagere school op schoolreis gaan, hebben de kleuters de 

school voor hen alleen… als dat maar goed komt… 

Ik wens jullie alvast een hele prettige, deugddoende vakantie 

toe. Maak er wat moois van! 

Meester Roel 

DATUM WAT GAAN WE ALLEMAAL DOEN? 

25/08 KIJKDAG 

01/09 Eerste schooldag 

07/09 Infoavond lagere school 

09/09 Infoavond kleuterschool 

15/09  Studiedag: geen school 

17/09 Strapdag 

04/10 Vrije dag 

13/10 Klasfoto’s 

02/05 Vrije dag 

21/05 Schoolfeest 
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KIJKDAG EN EERSTE SCHOOLWEEK 

Op donderdag 26 augustus is er de kijkdag. De 

klasdeuren gaan een uurtje open (tussen 18u30 

en 19u30) zodat je samen met je kind een kijkje 

kan nemen in de nieuwe klas en kennis kan ma-

ken met de leerkracht(en).  

Op woensdag 1 september om 8u25 gaat de 

schoolpoort opnieuw open voor de échte start 

van het schooljaar. Een half dagje en een half 

weekje om erin te komen.  

Op dinsdag 7 (lagere school) en donderdag 9

(kleuterschool) september organiseren we een 

infoavond voor de ouders.  

KLEUTERKLASSEN VOLGEND SCHOOLJAAR 

We starten volgend jaar opnieuw met 8 kleuter-

klassen. De instapklas en de eerste kleuterklas-

sen blijven dezelfde zoals het dit jaar was: De 

Julesklas, de Klas van Marie en de Piep-de-

Muisklas. De Mickey –en Minnie Mouseklas wordt 

een tweede kleuterklas, net als de Klas van Raf 

Giraf. Ook in de Sterretjesklas bij juf Joyce zul-

len kinderen van de tweede kleuterklas zitten, 

maar in deze klas zitten ook derde kleuterklas-

sers. Dit wordt dus een gemengde klas. Er zijn 

nog twee andere derde kleuterklassen: de Kik-

kerklas en de Rikkiklas. Juf Anke zal opnieuw 

starten als de juf van de Uiltjesklas waar zij ex-

tra zal inzetten op wiskundige initiatie bij al 

onze kleuters. Een heel boeiend onderwerp! 

Op de kijkdag in augustus zullen we de klasver-

deling bekend maken en kan je kennismaken 

met klas en juffen. Heel graag tot dan! 

STUDIE —> HUISWERKKLAS EN SPORTSNACK 

Tijdens de coronatijd is de studie op school niet doorgegaan. 

Vanaf september starten we terug en wel op een nieuwe ma-

nier: Elke klasleerkracht zal voor de eigen klas een halfuurtje 

studie begeleiden. Een halfuurtje aansluitend op de lessen 

(van 15u20 tot 15u50) waar de kinderen met rustig hun huis-

werk zullen maken en lessen kunnen leren. Huiswerkklas dus. 

Je kiest uiteraard zelf of uw kind hiervoor op school blijft. Zij 

kunnen ook om 15u20 naar huis gaan, samen met de kleuters. 

Ook Sportsnack zal opnieuw opstarten vanaf september: dat 

is een uurtje extra sporten en spelen onder de goede zorgen 

van onze meester Stijn. 

Meer informatie lees je in de brieven die je hiervoor zal ont-

vangen in het begin van het schooljaar. 

BEWEGEND LEREN 

Bewegend leren? Dat is iets nieuw! We starten volgend jaar 

met regelmatig een uurtje bewegend leren. Tijdens dit uur 

gaat meester Stijn samen met de klasleerkracht aan de slag 

met de (herhalings-)leerstof uit de klas. Een extra turnles 

waar we dus gaan rekenen, waar we aan de slag gaan met 

taal, met WO,… Da’s twee keer gewonnen! 


