
 

De vakantiemaanden zijn voorbijgevlo-

gen. De weergoden waren ons welge-

zind. Acht weken lang hadden we de tijd 

om de verre en dichtbije omgeving te 

ontdekken en ons te laten verwonderen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondertussen is het 1 september.  Zowel 

kinderen als leerkrachten staan te pope-

len om de uitdaging van het nieuwe 

schooljaar aan te gaan. We zijn er van 

overtuigd dat iedereen zijn beste been-

tje wil en kan voorzetten om samen te 

schitteren.  

Vol verwondering zag ik de laatste we-

ken hoe ons leerkrachtenteam alles uit 

de kast haalden om ervoor te zorgen dat 

elk kind alle kansen tot ontplooiing kan  

krijgen.  Zorg voor elk kind blijft op onze 

school een prioriteit. 

Een nieuw schooljaar brengt steeds en-

kele wijzigingen mee. Deze vind je op de 

volgende bladzijden van dit Nieuwtje. 

Voor het volgende schooljaar planden 

we al heel wat activiteiten. Deze zijn 

mogelijk door het enthousiasme van 

kinderen, leerkrachten, ouders en sym-

pathisanten van de school. Wij hopen 

dan ook opnieuw dat we op al jullie in-

breng kunnen rekenen. We zijn er im-

mers van overtuigd dat samen school 

willen en kunnen school maken vele 

kansen biedt. 

 

We wensen iedereen alvast een goede 

start en een fijn schooljaar 2022-23. 

 

Nancy Rogier, directie 

 

Beste ouders en leerlingen 

 

NIEUWTJES 
Begin schooljaar 2022-23 

Jaarthema ‘Stel het wel, goed in je vel! 

Even eens niet lekker in je vel zitten, het overkomt iedereen wel eens. Dit is helemaal niet 

fijn. Je wil graag opgewekt, positief en optimistisch zijn. 

Dit schooljaar reiken we de kinderen tools aan om  je goed in je vel te voelen. Thema’s als 

welbevinden, socio-emotioneel, hygiëne, beweging, voeding worden in de kijker ge-

plaatst. Een eenhoorn helpt ons hierbij.  Manen vol kleuren tonen ons de weg. 

Het eerste thema  is  VRIENDSCHAP.  De eerste zes weken van het schooljaar is een peri-

ode waarin we samen als klasgroep op pad gaan om een fijne sfeer te creëren. Positieve 

klas– en schoolafspraken worden opgesteld.  Spelletjes, gesprekken, samenwerken,… 

zorgen immers voor verbinding. 

 

Mijn boekentas... 
In mijn boekentas zit  

• een drinkbus met water 

• een heerlijk stukje fruit in een doosje 

• een gezonde lunch                                                                     Schrijf op alles de naam en klas van je kind! 
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Kleuter Lager 

 
Vlinderklas (1Ka): juf Charlotte  
Kikkerklas (1Kb): meester Dominique 
2/3Ka: juf Ilse  
2/3Kb: juf Dorien  
2/3Kc: juf Anneleen 
Co-teaching in 2/3Ka/b/c: juf Lieve en juf Clau-
dia 
Kleuterturnen: juf Annemie 
Kinderverzorgster: juf Sandra 
Zorg: juf Claudia 
  
  

 
1La: juf Sabine  
1Lb: juf Wendy 
2La: juf Martine  
2Lb: juf Isabelle 
3L: juf Kristien (deels in co-teaching met juf  Eline) 
4L: juf Vanessa  (deels in co-teaching met juf Marina) 
5L: juf Hannelore  
6L: meester Gunter (deels in co-teaching met juf  
Marina) 
Bewegingsopvoeding:  juf Farena/juf Annemie 
Zorg: juf Lut 
Leerkrachten Confessionele zedenleer: juf Liliane en juf 
Ine 
Leerkracht Islamitische godsdienst:  meester Moham-
med 
Leerkracht Protestantse godsdienst: juf Nel 

Algemeen 

 
Coördinerend directeur: Mr. Kris Deckers 
Directeur:  Mevr. Nancy Rogier 
Administratie: juf Huguette & juf Ine 
Zorgcoördinator : juf Nadja 

 
Voor- en nachoolse opvang, middagtoezicht: juf Clau-
dia, juf Krista, juf Vanessa en juf Naomi 
  
Onderhoud: Cindy, Tatyjana, Nikita, Arzije en Nadja 

Het Droomwolkteam 

Op vrijdag 16 september gaan we ‘Samen sterk Strap-
pen’ op de Strapdag.  De Strapdag is de jaarlijkse autoluwe 
schooldag in Vlaanderen en Brussel die traditioneel door-
gaat op vrijdag tijdens de Week van de Mobiliteit. Op deze 
dag stappen en trappen duizenden leerlingen naar 
school. De auto blijft aan de kant met een aangename, rusti-
ge schoolomgeving tot gevolg. Naast een aangename 
schoolomgeving is het bewezen dat beweging positieve 
effecten heeft op het fysiek en mentaal welzijn. Kinderen 
zitten fris en met een betere concentratie in de 
klas. Bovendien is het goed voor de ontplooiing van kin-
deren, bevordert het de sociale contacten en draagt het bij 
tot een beter klimaat. Via de campagne sensibiliseren en 
motiveren scholen ouders en kinderen om zich actief naar 
school te verplaatsen. En dit ook te blijven doen tijdens het 
schooljaar.  

16 september 2022 

https://www.duurzame-mobiliteit.be/week-van-de-mobiliteit/over-de-week
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Sport op school 

  
Sinds 1 september 2018 is roken op school volledig 
verboden. Zo kunnen kinderen en jongeren gezonder 
opgroeien. Sinds dit schooljaar vragen we ook om de 
schoolomgeving rookvrij te houden. Vandaar dat je 
rondom de school verschillende signalisaties merkt. 
 
 
 

 Uw kind wordt in de klas steeds gevierd als het jarig is, 
ook indien u niet opteert om iets mee te geven  (is dus 
zeker geen verplichting). Wanneer u wel iets meegeeft, 
trakteer dan met cake, taart, koekjes, pudding, fruit, 
maar niet met drankjes, snoep of geschenkjes!  

 

Juf Farena en juf Annemie geven sport 
op school. Hieronder vind je een over-
zichtje van de turnuren. 

Maandagvoormiddag 1KB; 2/3KA; 2/3KB; 2/3KC 

Dinsdagvoormiddag 1KA; 1KB; L5; L6 

Woensdagvoormiddag 1LA; 1LB; L5; L3 

OF 2LA; 2LB; L6; L4 

Donderdagvoormiddag 1KA; 2/3KA; 2/3KB; 2/3KC 

Vrijdagvoormiddag L1A/B; L2A/B; L3; L4 

Vanaf de derde kleuterklas gaan 
onze leerlingen wekelijks zwem-
men.  

 

Maandagvoormiddag L1A/B; L2A/B; L3; L5 

Maandagnamiddag L4 

Dinsdagvoormiddag L6 

 

Vrijdagvoormiddag K3 

Data om te noteren 

Personeelsvergadering (geen 
studie, wel nabewaking):  

19/09/2022; 17/10/2022; 
22/11/2022; 20/12/2022;  

17/01/2023; 13/02/2023; 
21/03/2023; 24/04/2023; 

Geen school op… 
 
Pedagogische studiedag: woensdag 28 september 2022 
Facultatieve verlofdag: maandag 3 oktober 2022 
Herfstvakantie: van maandag 31 oktober tot en met zondag 6 november 2022 
Wapenstilstand: vrijdag 11 november 2022 
Pedagogische studiedag: woensdag 7 december 2022 
Kerstvakantie: van maandag 26 december 2022 tot en met zondag 8 januari ‘23 
Facultatieve verlofdag: woensdag 25 januari 2023 
Krokusvakantie: van maandag 20 tot en met zondag 26 februari 2023 
Pedagogische studiedag: woensdag 15 maart 2023 
Paasvakantie: van maandag 3 tot en met zondag 16 april 2023 
Dag van de Arbeid: maandag 1 mei 2023 
Facultatieve verlofdag: 17 mei 2023 
Hemelvaart: donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023 
Pinkstermaandag: 29 mei 2023 
Zomervakantie: van zaterdag 1 juli tot en met donderdag 31 augustus 2023 Infoavonden begin schooljaar: 

05/09/2022: Infoavond kleuters 
06/09/2022: Infoavond L1/2/3/4 
13/09/2022: Infoavond L5/6 

Wist je dat... 

Andere data: 
 
17-21/10/2022: Sportklassen (L4) 
26/10/2022: Herfst-spel-dag in kleuterafdeling 
28/10/2022: Halloweentocht 
05/12/2022: Bezoek van de Sint 
16/12/2022: Grootouderfeest voor de lagere school 
15/02/2023: Lente-spel-dag in kleuterafdeling 
17/02/2023: Carnaval 
22/04/2023: NCZ— Feest v/d Vrijzinnige Jeugd (L6) 
05/05/2023: Kinderschoolfeest 
06/05/2023: Feest op school 
23/04/2023: RKG – vormsel (L6) 
18/05/2023: RKG - Eerste Communie (L1) 
../…//2023: NCZ Lentefeest (L1) (volgt) 



Kalender september  
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1    

2    

3    

4    

5 kleuters 19.30u Info-avond kl  

6 L1/2/3/4 19.30u Info-avond 1-2-3-4 

7 L5/6  Zeeklassen 

8 L5/6  Zeeklassen 

 L3/4  Bezoek aan de bib 

9 L5/6  Zeeklassen 

10    

11    

12    

13 L5/6 19.30u Info-avond 5-6 

 L4  Leeruitstap: Rondrit Beveren 

14 Lager NM Buitenschoolse sportact.: avonturenloop te Beveren 

15 L1   Leeruitstap: fruitsappen Verhofstede 

16 School  Strapdag 

17    

18    

19 School  Schoolfotograaf 

 Lager  Personeelsvergadering;; geen studie, wel opvang 

 Ouders 19.30u Vergadering - Vriendenkring 

20 L6  Leeruitstap: archeocentrum Velzeke 

 L1/2  Bezoek aan de bib 

21    

22 L2  Leeruitstap: fruitsappen Verhofstede 

 2/3K  Bezoek aan de bib 

 L5/6  Bezoek aan de bib 

23    

24    

25    

26 Ouders 19.00u Gezellig samenzijn—Vriendenkring 

27    

28   Ped. Studiedag, geen school  

29 L5  sportdag  

30 L6  sportdag  


