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Een nieuw schooljaar , een nieuw jaarthema.                                                      
 

 Ons jaarthema verwijst naar ons komende circusproject en naar 
onze dagdagelijkse activiteiten op school. 

 
Met ons circusproject laten we onze kinderen genieten van 

eenieders circustalent.  
 

“Jongleren” met ballen, kegels, ringen, doeken, getallen, letters, 
kleuren, puzzelstukken, poppen, auto’s, andere talen, landkaarten, 

we doen het allemaal!! 
 

NIEUWSBRIEF  



Dag iedereen, 
Mijn schoolteam staat klaar om alle kinderen te begeleiden in hun JONG-leren. 
Van 2,5 tot 12 jaar leren we samen, geven we de kinderen ruimte om jong te 
leren. Een goede samenwerking is daarvoor heel belangrijk. U kan als ouder 
steeds een afspraak maken met de directeur, met een klasleerkracht, 
zorgleerkracht, zorgcoördinator. 
       Els van Veldhoven 
 
VERDELING PERSONEEL schooljaar 2019-2020:  
Wie staat klaar om mee te JONG-leren? 
 
Directie: Els van Veldhoven 
Zorgcoördinator: Juf Leen de Maeyer 
 
KLEUTERSCHOOL: 
Rode klas: Juf Mie – wordt op donderdag vervangen door juf Thea 
Blauwe klas: Juf Sigrid – wordt op dinsdag vervangen door juf Thea 
Groene klas: Juf Lucia – wordt op vrijdag vervangen door juf Maggy 
Gele klas: Juf Kim 
Zorguren kleuterschool: Juf Maggy 
Kleutersporten: Juf Maddy 
Kinderverzorging: Juf Clarisse 
 
LAGERE SCHOOL: 
1ste lj: Juf Ria 
2de lj: Juf Liane en Juf Leen Cools 
3de lj: Juf Zoë 
4de lj: juf Greet 
5de lj: juf Yana 
6de lj: meester Rudi 
Sporten: juf Maddy 
Zorgleerkracht: Juf Maggy – Juf Leen Cools 
 
ICT: zijn nog niet ingevuld, 3 à 4 u per week. Wie kent iemand? 
Secretariaat: Veerle Buyens + juf Thea 
Middagmoeders: Adrienne Schalk, Nadja Van Ginneken, Veerle Buyens 
Poetspersoneel: Tony Neys, Els Lauwers, Chris Konings 
 

                                                                  



 
 
 
 
Belangrijke data voor dit schooljaar :  
-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. 
-Sinterklaas komt op 5/12 langs 
-04/02/20: wintersportdag: lagere school gaat schaatsen in Herentals 
     kleuterschool bezoekt de binnenspeeltuin 
-schoolfotograaf komt langs: 12/02/20 
-Carnavalsdag: 21/02/20 
-Buitenspeeldag: 22/04/20 
-Kids in town: Heel de lagere school bezoekt de stad Antwerpen 31/03/20 
-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 
-26/06/20: receptie voor onze schoolverlaters 
-29/06/20 Joepie, met de hele school op schoolreis naar ???? 
 
 
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 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 

Een blik op de volgende maanden 



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 
 
Test wijziging rijbegeleiding vanuit Achterbroeksteenweg: 
We willen eens proberen of het veiliger begeleiden is als we langs de 
servitudeweg vertrekken. De kinderen gaan dan onder begeleiding van de 
leerkracht langs het paadje naar Brasschaatstwg en worden overgedragen aan 
de leerkracht die naar het kruispunt stapt.  
De kinderen van Brasschaatstwg die naar Stekelbees gaan worden opgehaald 
terhoogte van de Bloemstraat en stappen onder begeleiding langs de 
servitudeweg naar school. 
 
Kriebelteam heeft resultaat: 
Door telkens na een schoolvakantie de haren goed na te kijken, voorkomen we 
een stevig luizenprobleem op school. 
Het is belangrijk dat thuis alles goed wordt opgevolgd. 
Wij verwachten dat meisjes met lange haren elke schooldag hun haar 
vastbinden. 
 
Infobrochure: 
Elk gezin ontvangt bij aanvang van het schooljaar een infobrochure met alle 
info, afspraken en regelgeving. Het strookje “voor akkoord” zo snel mogelijk 
invullen en afgeven aub. 
 
Website: 
Onze schoolsite is nog niet helemaal aangepast aan het nieuwe schooljaar. Wij 
maken er zo snel mogelijk werk van. 
 
 
Beste ouders, 
Hopelijk heeft iedereen genoten van de zomervakantie en kunnen we er weer een 
sportief jaar van maken! Graag geef ik jullie nog enkele praktische 
afspraken/regelingen mee wat betreft de sport-en zwemles. 
De lagere school sport op dinsdag en donderdag :  
Dinsdag :                                                                       
8.45u-9.35u : 2°lj (zij verzamelen op speelplaats Brasschaatstwg.)                                                                                                       
9.35u - 10.25u: 1°lj                                                                                                
10.40u-11.30u : 3°lj  
13u - 13.50u: 4°lj                                                                                                    
13.50u - 14.40u : 5°lj                                                                                             
14.55u-15.45u : 6°lj  



Donderdag :  
8.45u-9.35u : 5°lj                                                                                             
9.35u - 10.25u: 6°lj                                                                                                
10.40u-11.30u : 4°lj 
 

13u-13.50u : 1°lj  (zij verzamelen op speelplaats Brasschaatstwg.)                                                                                                       
13.50u -14.40u : 2°lj                                                                                              
14.55u-15.45u : 3°lj (worden afgehaald vooraan aan de poort op Brasschaatstwg.) 
De leerlingen van het 1°lj krijgen de eerste week hun turnuniform mee naar huis. 
Gelieve hun naam erin te schrijven en in een turnzak mee terug naar school te geven 
samen met WITTE pantoffels! Wie zelf een EFFEN DONKER BLAUWE short 
heeft mag deze gebruiken en die van school mee terug geven (zonder naam 
uiteraard).  
De zwem én sportdata staan vermeld op de maandkalender, hou deze dus goed in ’t 
oog. Wij zwemmen om de 2 weken op dinsdagnamiddag te beginnen op 10-9-2019. 
Voor het zwemmen dragen de meisjes een badpak. Leerlingen van het 1ste en 2de lj 
mogen eventueel nog een bikini aandoen. Er worden GEEN zwemshorten/rokjes 
gedragen door de meisjes. De jongens zwemmen in een zwembroek/short en 
badmuts.  
Badmutsen worden zelf aangekocht in de juiste kleur. De kleur zal zo snel mogelijk 
vermeld worden. Gelieve stevige badmutsen te voorzien, zodat ze niet afvallen bij 
het springen. 
Leerlingen van 4°-5° en 6°lj brengen in de maand september en oktober  
sportschoenen mee in een apart zakje. Bij goed weer sporten we buiten. Laat je 
schoenen gerust op school hangen. 
LANGE HAREN doen we steeds in een staart! JUWELEN laten we best thuis op 
dinsdag en donderdag! 
 
De kleuterschool sport op maandag en woensdag. 
Maandag : 
13u-13.50u : groene klas (verzamelen op speelplaats van Brasschaatstwg) 

13.50u-14.40u : gele klas  
14.55u-15.45u : blauwe klas (afhalen vanaf 15.40u in de sporthal aan de eerste 
deur A.U.B) 
Woensdag : 
8.45u-9.35u : gele + groene klas (verzamelen op speelplaats van Brasschaatstwg 

9;35u-10.25u : gele + groene klas 

10.40u-11.50u : rode en blauwe klas (afhalen vanaf 11.45u in de sporthal aan de 
eerste deur A.U.B.) 
Kleuters van de groene en gele klas dragen een shortje voor het sporten. Zij doen 
dit onder een lange sportbroek aan bij koud weer of hebben het in hun boekentas 



zitten.  Rode en blauwe klas doen gemakkelijke kledij aan om te bewegen. Gelieve 
geen té lange broek aan te geven; dit is gevaarlijk op toestellen!  Beste is een 
joggingbroekje dat aansluit aan de enkels of een aanpassende legging. Wij sporten 
allemaal op blote voeten.  
Bij het afhalen worden de ouders verwacht hun kleuter te helpen bij het omkleden. 
Ouders die nog tijd hebben om andere kleuters te helpen, mogen dit steeds doen.  
We verwachten de ouders tijdig in de sporthal.                                                     
Gelieve zoveel mogelijk zelf vervoer te zoeken voor kleuters die naar de nabewaking 
moeten. Misschien kunnen ze met iemand van de klas mee naar school rijden of 
kunnen de grootouders komen?!   
 
Als je vragen hebt, hoor ik ze graag !! 
Sportieve groeten,    juf Maddy 
 
 
 
 
 
WIST JE DAT: 
-dat Lina Libin grote zus geworden is op 07/08. Haar broertje LOUEN Smits woog 
3,570 kg en was 53 cm groot. 
Een dikke proficiat aan mama en papa. 
-dat Ellis Pues grote zus geworden is van Morris. Haar broertje woog 3,200 kg en 
was 47 cm groot. 
Wat zijn mama en papa blij met hun kroost! 
-en dat ook Julie Beyers apetrots is op haar kleine zus Kate! 
Ook mama en papa Beyers zijn blij met hun tweede spruit! 
-dat we hopen dat alle nieuwe kinderen zich snel thuis voelen op school. 
-dat we vernomen hebben dat juf Annelie zwanger is. 
-dat op vrijdag 18 oktober er geen naschoolse opvang zal zijn. 
-dat we onze oude modellen van sport t-shirts geschonken hebben aan een 
school in Zambia. 
 

        
 
 

WIST JE DATJES 



-op het uitzwaaimoment op het einde van vorig schooljaar is deze jas blijven 
liggen. Van wie zou die zijn???? 
 

 
 
 
 
 
 
 

WE JONGLEREN MET BEDANKJES      
 

 

BEDANKJES  
 
-Bedankt aan de tuinkabouters die tijdens de vakantie de tuin hebben verzorgd. 
-Bedankt aan de jobstudent die verschillende klusjes heeft uitgevoerd tijdens de 
laatste vakantieweken. 
-Bedankt aan het poetspersoneel voor de grote kuis. 
-Bedankt aan de Gemachtigde Opzichters om weerom een schooljaar voor 
onze veiligheid te zorgen. 
-Dankjewel aan de buren van de school om vakantie-toezicht te houden. 
-Dankjewel aan alle gezinnen die hun kinderen weerom aan ons toevertrouwen 
voor een heel schooljaar vol actie  
-Bedankt aan alle sponsors van ons circusproject, die hebben er voor gezorgd 
dat we al een goed startbudget hebben om het project aan te kopen. 

       



 

ma 2 We starten samen een nieuw schooljaar: vol “JONG-leerkunsten”! 
De (groot)ouders zijn welkom in de refter op Achterbroekstwg voor een bakje troost. 
Het kriebelteam gaat van start in het lager. 

di 3 Kriebelteam in de kleuterschool 
2de lj start op Brasschaatstwg 

wo 4 Alle kinderen verzamelen om 8.45u op Brasschaatstwg voor het schoolmoment en 
kennismaking met de circusdirecteur. 
Om 11.50u is 1-2-3 op de eigen school, kleuters worden opgehaald aan de sportzaal 

do 5 3de lj is om 15.45u op Brasschaatstwg 
vr 6  
za 7  
zo 8  
ma 9 19u ouderavond 4de en 5de lj 
di 10 Zwemmen 

2de lj start op Brasschaatstwg 
wo11 19.30u ouderavond 2de lj 
do 12 3de lj is om 15.45u op Brasschaatstwg 
vr 13  
za 14  
zo 15  
ma 16 19u ouderavond kleuterschool 
di 17 19.30u ouderavond 3de lj 
wo 18 9u schoolviering in de kerk: iedereen welkom 

19.30u ouderavond 1ste lj 
do 19 3de lj is om 15.45u op Brasschaatstwg 

19u ouderavond 6de lj 
vr 20  
za 21  
zo 22  
ma 23  
di 24 zwemmen 
wo 25 Bibliotheekbezoek 
do 26 3de lj is om 15.45u op Brasschaatstwg 
vr 27 VRIJAF 
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za 28  
zo 29  
ma 30 VRIJAF: Pedagogische studiedag voor de leerkracht : “De klas van (n)u 
  
 

 
 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


