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Dag iedereen, 

 

Bij het afsluiten van dit schooljaar tover ik van alles uit mijn vakantiehoed: 

- Mijn wensen aan iedereen voor de allerbeste vakantie 

- Mijn respect naar iedereen die zijn uiterste best heeft gedaan om mee 

aan onze school te bouwen 

- Mijn dank aan mijn leerkrachtenteam, de kinderen, de (groot)ouders, de 

gemachtigde opzichters, de middagmoeders, de ouderraad, het 

schoolbestuur, de vele vrijwilligers…. 

 

Ik stop veel mooie herinneringen in mijn vakantiehoed. 

De minder fijne momenten tover ik weg! 

         

Els van Veldhoven 

NIEUWSBRIEF  

VAKANTIE 

 

Een zee van tijd hebben 

Bergen beklimmen 

Even gas terug nemen en op verhaal komen 

De wind eens uit een andere hoek laten waaien 

Genieten van rust, van elkaar en van kleine dingen. 

 

DAT IS MIJN WENS VOOR JULLIE 

VOOR DE KOMENDE VAKANTIE. 
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Belangrijke data voor volgend schooljaar :  

-op vrijdag 30 augustus : kijkmoment voor alle nieuwe kinderen van 10u tot 

11.30u 

-maandag 2 september: bakje troost voor de ouders: 

 Ouderraad biedt iedereen een tas koffie of thee aan. 

-CIRCUS PICOLINI 8 november om 16u en 9 november om 14u. 

-Vaste datum voor het Vormsel : telkens op de zaterdag in het lange weekend 

van O.H.Hemelvaart. Dit wil zeggen steeds een week na de Eerste Communie. 

Voor schooljaar 2019-2020: Eerste Communie: zondag 17 mei 2020 

     Vormsel: zaterdag 23 mei 2020 

-FAMILIEDAG zondag 7 juni ’20  

Zeeklassen : 12 – 15 /05/20 

 

SCHOOLVAKANTIEDAGEN  

Herfstvakantie: zaterdag 26/10 t.e.m. zondag 3/11 

Wapenstilstand : maandag 11/11/19 

Kerstvakantie: zaterdag 21/12 t.e.m. zondag 5/01/20 

Krokusvakantie: zaterdag 22/02 t.e.m.01/03/20 

Paasvakantie: zaterdag 04/04 t.e.m. 19/04/20 

Dag van de arbeid : vrijdag 1 mei 

Hemelvaartsdag + Brugdag : 21 en 22/05/20 

Pinkstermaandag: 1/06/20 

Facultatieve dagen: vrijdag 27 september ‘19 en maandag 27 januari ‘20 

pedagogische studiedagen: maandag 30 september ‘19 

     woensdag 4 december ‘19 

     woensdag 5 februari ‘20 

     woensdag 29 april ‘20 

 

INSTAPMOMENTEN SCHOOLJAAR 2019-2020 

Voor de kleuters die instappen op 2 september ’19     

 Op vrijdag 30 augustus van 10u tot 11.30u 

Voor de kleuters die instappen na de herfstvakantie op 4 november’19   

 Op woensdag 23 oktober van 8.45u tot 9.45u 

Voor de kleuters die instappen na de kerstvakantie op 6 januari ‘20 

 Op woensdag 18 december van 8.45u tot 9.45u 

Voor de kleuters die instappen op maandag 3 februari ‘20     

 Op woensdag 29 januari van 8.45u tot 9.45u 

Voor de kleuters die instappen na de krokusvakantie op 2 maart ‘20 

 Op woensdag 19 februari van 8.45u tot 9.45u 

Voor de kleuters die instappen na de paasvakantie op 20 april ‘20 

 Op woensdag 1 april van 8.45u tot 9.45u 

Voor de kleuters die instappen op 25 mei ‘20 

 Op woensdag 20 mei van 8.45u tot 9.45u 

Een blik op de volgende maanden 



 

EEN VOORUITBLIK DIE NOG NIET ZEKER IS: 

 

Directie: Els van Veldhoven 

Rode klas: (geboortejaar 2017) Juf Mie 

Blauwe klas: Juf Sigrid 

Groene klas: Juf Lucia 

Juf Mie, juf Sigrid en juf Lucia werken 20/24, op die dagen worden zij 

vervangen door juf Annelie. 

Gele klas: Juf Kim 

Kleutersporten: Juf Maddy 

Kinderverzorging: Juf Clarisse 

 

1ste lj: Juf Ria 

2de lj: Juf Liane en Juf Leen 

3de lj: Juf Zoë 

4de lj: juf Greet 

5de lj: juf Yana 

6de lj: meester Rudi 

Sporten: juf Maddy 

Zorgcoördinator: Juf Leen de Maeyer 

Zorgleerkracht: Juf Maggy – Juf Leen Cools 

ICT: Kent iemand een ICT-coördinator? 

Secretariaat: Veerle Buyens + ? 

Middagmoeders: Adrienne Schalk, Nadja Van Ginneken, Veerle Buyens 

Poetspersoneel: Tony Neys, Els Lauwers, Chris Konings 

 

Schoolfacturen: 

Net voor de vakantie ontvangt elk gezin de laatste schoolfactuur van dit 

schooljaar. Gelieve deze niet in de boekentas te laten steken, maar te betalen 

voor half augustus. 

 

 

 

 

 

-Wist je dat de leerlingen in het 5de lj goed geoefend hebben voor de ‘trappen 

van vergelijking’ en dat er soms nieuwe uit de bus komen? 

goed – prima - super  

-dat de opbrengst van de  familiedag : € 3235.3 is . Zo vergroten we ons 

spaarpotje voor het bouwfonds. 

-dat we blij zijn dat onze school geen waterschade heeft opgelopen. 

-dat het bij veel kinderen en leerkrachten jeukt….. bedankt processierupsen! 

-dat we blij zijn dat ons poetspersoneel alle klassen weer helemaal gaan 

opfrissen tijdens de grote vakantie. 

-dat het kinderfestival in thema ‘springen’ weer heel leuk was. 

-dat het kruispunt 2 maanden afgesloten wordt   ( wie wist dit nog niet  ) 

WIST JE DATJES 



 

 

                                       
 
Vrijdag 14 juni kregen alle klassen van het lager bezoek van twee mensen die op 

vrijwillige basis al jaren een schooltje helpen in Zambia - Afrika. 

We kregen foto's te zien, filmpjes en veel uitleg over het alledaagse leven van 

de kinderen ginder, kinderen die helemaal niet de luxe hebben die wij hier 

allemaal kennen en zo gewoon zijn. 

 

Om deze school te steunen in hun groei organiseerden we een sponsortocht. 

Dikke merci aan alle sponsors, we haalden een mooi bedrag bijeen van €1610 

Flink proficiat aan alle kinderen die sponsors gingen zoeken. 

 

24 juni was het zo ver, 's morgens klonken al Afrikaanse dansjes door de 

luidsprekers. Na een spel ren je rot vertrokken we goedgezind aan de 5 of 10 km. 

Het was een zware vermoeiende tocht met opdrachtjes, maar het was vooral 

de hitte die het zwaar maakte. 

 

Onze flinke kinderen hebben het allemaal tot een goed einde gebracht en een 

frisse watersproeipartij op de speelplaats deed de zware wandeling al snel 

vergeten. 

Proficiat aan iedereen en dank u namens de leerkrachten in Kabwe – Zambia. 

 

 
 

 



 

 
 

FEESTHOED OP VOOR  
DE JARIGEN VAN DEZE MAAND ! 

 
 

JULI en AUGUSTUS 
 

6 Saleena Aazzame 3lj 

7 Vic Willemsen 1ste lj 

9 Jens De Clercq 1ste lj 

10 Niah Hereijgers 1kkl 

11 Juf Leen Cools  

12 Elliot Lenaerts 2kkl 

 Seppe Lion 3de lj 

13 Wiebe Schrauwen 5de lj 

14 Mira Magdy Wahip Matry 1ste lj 

16 Julie De Clercq 3de lj 

18 Luca Bleys 2kkl 

 Juf Clarisse  

20 Cézanne Van Gestel 1pkl 

 Juf Leen de Maeyer  

21 Jolien Konings 6de lj 

22 Marilie Antonissen 2kkl 

 Nikki Raats 5de lj 

24 Stefania Gordei 1kkl 

25 Neil Van Gemert 2de lj 

27 Sam Jacobs 2de lj 

 Sien Sanders 2de lj 

 Fleur Van Oevelen 1pkl 

30 David Lucian Gordei 3kkl 

   

   

   

5 Sue Lenaerts 1pkl 

 Odiel Van Eyndt 1pkl 

6 Arne Kockx 6de lj 

9 Dina De Backer 3de lj 

10 Jinthe Anthonissen 2de lj 

12 Jana Agache 5de lj 

15 Luna Jonk 4de lj 

18 Ali Al-Husseini 2de kkl 

 Juf Jolien  



20 Robine Dermaut 4de lj 

 Carmina Swerts-Sevenans 1ste lj 

22 Juna Anthonissen 3de kl 

 Féline Van Hooydonck 1pkl 

24 Veerle Buyens  

25 Lentel Vermeiren 1kkl 

31 Dawa Sherpa 4de lj 

 

 

ONZE KLEUTERSCHOOL HAD EEN LEKKER FRIETJESFEEST, 

DANKZIJ DE SPONSORING VAN…… 
 

 
 

 

 
 

Hoedje af !!   CHAPEAU !!  

 

BEDANKJES  
 

-Bedankt aan de ouders die ons naar Brecht brachten zodat het 5de leerjaar 

zich kon amuseren op de American Games.  



-Een extra dankjewel aan de papa die het 5de lj de hele namiddag mee heeft 

begeleid tijdens de spelletjes. 

-Een dikke dankjewel aan al de fietsbegeleiders van de laatste schoolmaand! 

En dat waren er SUPER veel! 

-het zesde bedankt de mensen die meehielpen aan het welslagen van de 

beroependag 

-het zesde bedankt ook de mensen die hun beroep kwamen voorstellen 

-Een dikke dankjewel aan de helpers en begeleiders op het kinderfestival! 

Ook bedanken we al onze ‘meefietsers’. 

-Het zesde bedankt de begeleider op pennenzakkenrock 

-Dankzij de hulp van velen konden we genieten van een superleuke sportdag!! 

-Het zesde bedankt de oud leerlingen die kwamen vertellen over hun huidige 

school 

-Het 3de, 4de en 5de leerjaar bedanken alle ouders en grootouders die 

geholpen hebben op de techniekdag en zo van deze dag voor elk kind een 

topdag maakten! 

-Ze bedanken ook de schrijnwerker die, naar jaarlijkse gewoonte, voor al het 

hout zorgde!  

-Tenslotte ook nog een dankjewel aan alle ouders die allerlei knutselmateriaal 

mee naar school gaven. De kinderen hebben er mooie knutselwerkjes mee 

kunnen maken. 

 

-Bedankt aan juf Pamela, juf Kelly, Juf Jolien, meester Wim, Juf Thea, juf Britt die 

we volgend jaar niet meer gaan terug zien. 

Juf Bernadette zal ons volgend schooljaar nog af en toe ondersteunen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie tovert er een leuke vakantie uit zijn hoed? 


