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SCHOOLNIEUWS   maart  2022          

Beste ouders en grootouders , leerlingen en schoolteam   
   

 Veiligheid en gezonde levensstijl : de grote Verkeerstoets en fietsexamen  

 

L6B behoort tot de gelukkigen. Zij wonnen de wedstrijd van “Helm op, fluo top.”  

Zij kregen met de volledige klas een uitstap aangeboden naar de zoo van Antwerpen.  

Deze klas verzamelde op onze school de meeste stickers en behoorde zo tot de kanshebbers.  

 

 

 Warme transities na Hemelvaart 

 

Deze week kreeg de school te horen hoeveel kinderen van geboortejaar 2020 zullen instappen.  

Het bleken er opnieuw heel wat te zijn.  

32 kinderen stappen in de toekomst voor de eerste keer in op onze school. 

Zo blijft onze instroom gegarandeerd voor de toekomst.  

 

In mei ontvangen we voor de eerste keer de kinderen en hun ouders 2 maal op onze school om te  

wennen tijdens de klasuren. Zij stappen in op 30 mei 2022.  

Op die manier willen we ouders en vooral peuters optimaal laten wennen aan de nieuwe omgeving en 

willen we alle zorgen en vragen wegnemen bij ouders vooraleer te starten.  

Spannend voor de kinderen en hun ouders, maar ook voor ons als school.  

Deze try-out zal ons veel info geven over het vervolg in de toekomst en alle instappers van het  

geboortejaar 2020.  

 

 Visie aan het schrijven met ons team  

 

Ons team is volop bezig aan de uitwerking van onze visie. Een gedragen visie met onmiddellijk effect 

op de werkvloer.  

Op de pedagogische studiedag kwamen we met het team tot de volgende kernwoorden:  

 

mede-eigenaarschap respect    open cultuur      focus op groei en talent  kind centraal 

 

Tijdens de vakantie komen de schrijvers samen en beginnen ze aan de ontwerptekst.  

Een tekst waar we verder mee aan de slag gaan op de pv van 25 april.  

De bedoeling is om dit kalenderjaar onze visie af te kloppen en voor te stellen aan jullie.  

Tussentijds zullen we ook nog jullie input en mening hieromtrent vragen alsook die van de kinderen.  

 

Enkel op die manier kunnen we op deze school een gedragen visie schrijven met z’n allen en ook  

integraal uitvoeren.  

Een visie waaraan we elke actie, elk initiatief op deze school zullen aftoetsen.  

De fundamenten van onze werking .  
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 Kriebelteam opnieuw in actie na de vakantie 

 

Na de paasvakantie kunnen en mogen we terug aan de slag met het kriebelteam .  

Op woensdag 20 april en vrijdag 22 april zullen we proberen alle kleuters en kinderen van het lager 

droog te screenen op kriebelbeestjes.  

We hebben per dag een 10 tal vrijwillgers nodig als om dit te doen lukken.  

Op dit moment hebben we slechts een 4 tal vrijwilligers die zich hebben aangeboden via het ant-

woordstrookje.  

Het is ook raadzaam om tijdens de vakantie de kinderen zeker al eens te behandelen.  

We weten immers dat de piek steeds komt na vakanties van twee weken.  

 

 

 

 Weetjes:  

 

- Na de vakantie zal de pijl opnieuw bepalen waar de kleuters ’s morgens kunnen worden  

afgezet. Bij mooi weer ontvangen we hen graag op het kunstgras in plaats van onder de  

overdekte speelplaats.  

- Na de vakantie beginnen we aan de klasverdelingen voor volgend schooljaar.  

 

Bij de kleuters ( K1 en K2 ) dienen we van 3 klassen naar 4 klassen te gaan.  

Volgend schooljaar zullen we immers een extra K2-K3 klas kunnen inrichten waardoor de 

aantallen per klas dalen van 25 naar 18.  

 

Bij K3 moeten we van 3 klassen in het kleuter naar 2 klassen in het lager.  

 

Na L3 is er opnieuw de mogelijkheid om de klasgroepen te verdelen.  

We bekijken intern of we dit zinvol vinden of niet. Indien dit zinvol is worden de twee  

groepen verdeeld.  

 

- Na de vakantie zal juf Eva terug halftijds hervatten.  

Juf Janne blijft tot einde schooljaar op onze school. Zij zal de halftijdse functie aanvullen 

van juf Eva en krijgt instaplestijden doordat we na Pasen meer kleuters tellen dan 1 februari 

vorig schooljaar.  

 

- Op 11 juni organiseren we een opendeurdag in de voormiddag.  

Het OC zal op die dag ook een ontbijt organiseren voor wie wil/kan.  

Nadien een aperitiefje. We kijken er al naar uit.  

Een dikke pluim aan het OC ( oud en nieuw ) voor de organisatie van de wafelverkoop alsook 

de bar. Het werd duidelijk gesmaakt door iedereen.  

 

 

 

Kristof Hoste , Directie en het schoolteam 


