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IK-JIJ-Wij sluiten een vreemd schooljaar af. 

Vooraf hadden we niet kunnen vermoeden dat er weeral een schooljaar als dit 

zou kunnen bestaan. Afstand houden, mondmaskers dragen, online 

oudercontacten, onzekerheid,… 

Maar we zijn er geraakt, wij zijn er doorgekomen, samen met alle collega’s, 

samen met de ouders, samen met onze kinderen. 

 

Heel mijn team heeft het onderste uit de kan gehaald voor hun klas, hun 

kinderen, voor onze school. 

Ik kan alleen maar een gelukkige en dankbare directeur zijn. 

 

Bedankt aan de gezinnen die onze school gaan verlaten; bedankt voor het 

vertrouwen en we vernemen graag later hoe het met jullie kinderen gaat! 

 

          Els van Veldhoven 
 

NIEUWSBRIEF  
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Vakantieperioden en vrije dagen schooljaar 2021-2022  

Start schooljaar: woensdag 1 september ’21 

kijkmoment op maandag 30 augustus’21 van 10.30u – 12u 

Wij informeren eind augustus iedereen hoe we het organiseren i.v.m. 

coronamaatregelen. 

 

Schoolvakanties:  

Herfstvakantie: van maandag 1/11 tot en met zondag 7/11 

 Wapenstilstand: donderdag 11/11 

 Kerstvakantie: van maandag 27/12 tot en met zondag 9/01 

  24 december is maar een halve schooldag. 

 Krokusvakantie: van maandag 28/02 tot en met zondag 6/03 

Paasvakantie: van maandag 4/04 tot en met Paasmaandag 18/04 

Hemelvaartsdag met brugdag: donderdag 26/05 en vrijdag 27/05 

Pinkstermaandag: 6/06 

Begin van de zomervakantie: vrijdag 1 juli 

 

Facultatieve dagen: vrijdag 1 oktober ’21 en maandag 6 december ‘21 

 

Pedagogische studiedagen: woensdag 20 oktober ’21, woensdag 26 januari ’22 

en woensdag 4 mei ‘22 

 

Instapmomenten in de peuterklas: 

Maandag 1 september 2021 

Maandag 8 november 2021 

Maandag 10 januari 2022 

Dinsdag 1 februari 2022 

Maandag 7 maart 2022 

Dinsdag 19 april 2022 

Maandag 30 mei 2022 

 

Kent u peuters die volgend schooljaar 2 jaar en 6 maanden worden en nog niet  

zijn ingeschreven in onze school? 

Laat ze gerust met ons contact opnemen! 

 

SCHOOLFACTUREN 

Bij het begin van de vakantie ontvangt elk gezin de laatste schoolfactuur van dit 

schooljaar. Gelieve deze zo snel mogelijk te betalen en niet te wachten op een 

aanmaning in september  Bedankt alvast!! 

 

 

 

Een blik op de volgende maanden 



Een heel voorzichtige vooruitblik naar de klassen en de ondersteuning: 

Rode klas: (geboortejaar 2019) juf Mie en ? 

Blauwe klas: juf Sigrid en ? 

Groene klas: juf Lucia 

Gele klas: juf Kim 

Zorguren kleuterschool: ? 

Kleutersporten: juf Maddy 

Kinderverzorging: Juf Clarisse 

 

1ste lj: juf Ria en juf Maggy 

2de lj: juf Liane en juf Leen 

3de lj: juf Zoë 

4de lj: juf Greet 

5de lj: juf Laurenne - juf Yana komt terug na de kerstvakantie 

6de lj: meester Rudi??? 

Zorgleerkrachten: Juf Leen en juf Maggy 

Zorgcoördinatie voor zowel lager en kleuter: juf Thea  

Bewegingsopvoeding: juf Maddy 

Secretariaat: Veerle Buyens en ? 

Poetsploeg: Tony Neys, Chris Konings en Els Lauwers 

Ondersteunt de schoolwerking: Eveline Winkler 

Middagmoeders: Adrienne Schalk, Eveline Winkler, Martha Beyers 

 

 

 

 

 

 

WIST JE DAT…………… 

 

dat Lou Van den Eynden GROTE BROER is geworden op 12 juni ‘21. 

PHIL was bij de geboorte 51 cm en woog 3.53kg. 

Een dikke dikke PROFICIAT aan mama en papa!   Welkom Phil! 

 

-dat de tapaplanken bij de meesten hebben gesmaakt. 

-dat we al vraag krijgen om dit volgend schooljaar opnieuw te doen!? 

-dat onze schoolverlaters met hun lawaaifietsen van zich laten horen! 

-dat zij op de laatste schooldag door het dorp fietsen om uit te zwaaien. 

-dat de gele klas ook een plechtig momentje heeft nu ze naar het 1ste lj 

vertrekken. 

-PRIMEUR VOOR HET TWEEDE LEERJAAR!!! Dit schooljaar werkte een leerlinge 5 

tafelkaarten vol. Ze kent haar tafels dan ook perfect.  Zo veel geoefend....  

Dat heeft juf Liane in heel haar carrière in het tweede leerjaar nog nooit 

meegemaakt. SUPERKNAP!!! 

-PRIMEUR VOOR HET VIERDE LEERJAAR!!! Zij zijn de eerste klas die op onze school 

voor het eerst de lessen Frans die eigenlijk voor het 5de lj bestemd zijn al geleerd 

hebben. Oui oui, bien sûr! 

WIST JE DATJES 



 

-dat juf Maddy 50 jaar is geworden 
Voor onze sportjuf is leeftijd maar een getal 

En zij bewijst dat boven al 

Mensen, het is echt waar 

Je ziet het echt niet aan haar! 

  

Klimmen, jongleren, tuimelen, springen doet ze allemaal 

Ook met de loopwedstrijd gaat ze snel aan de haal 

  

Juf Maddy is ook onze zwemjuf 

En geeft de kleuters wel eens een knuff 

  

Zet de rollator maar alvast klaar 

Juf Maddy gaat voor de volgende 50 jaar !  
 

 
Bedankt aan de vrijwilligers die onze school geholpen hebben het afgelopen 

schooljaar: gemachtigde opzichters, de ouderraad, het schoolbestuur, de 

middagmoeders; alle helpende handen krijgen een grote pluim op hun hoed! 

 

Bedankt aan de ouders die mee gezorgd hebben dat de uitstap voor de 

groene klas een leuke dierendag was. 

 

Bedankt aan onze ouderraad voor de lekkere waterijsjes die we allemaal 

gekregen hebben. 

 

Aan de gezinnen die onze school gaan verlaten: dankjewel voor het 

vertrouwen! 

 

Bedankt aan Studio Mus die de kinderen van de gele klas tot en met het vierde 

leerjaar nieuwe technieken (vilten en aquarel schilderen) aanleerde.  

 

Bedankt aan alle ouders die gedurende de maand juni mee gefietst hebben 

naar een activiteit!  

 

Bedankt aan de vrijwilligster die enkele kinderen hielp met het oefenen van de 

Nederlandse taal.  

 

Onze kleuterschool had een lekker frietjesfeest, dankzij de sponsoring van de 

mama en papa van Lowie Van Loon. 



 
 

 

 

JOEPIE!!.......VAKANTIE! 
 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



AFSCHEIDSLIED –KLAAR VOOR HET MIDDELBAAR  

    MUZIEK: MARCO BORSATO – HOE HET DANST 

 

Diploma en m’n rugzak heb ik in m’n hand. 

Blij dat ik nu zeker naar het middelbaar kan. 

De lagere school lijkt nu ver vandaan. 

‘k Heb zoveel geleerd en kan er tegenaan. 

  

 ’t Was niet zo simpel maar ik ben nu wel blij. 

 Want ik voel me nu voor eventjes vrij. 

 Ben niet alleen want we staan hier zij aan zij 

 Want we gaan er samen tegen aan. 

 

 We gaan door en samen roepen we ’t uit. 

 In de Linde met m’n stemgeluid. 

 ‘k Ben content en kan er even tussen uit. 

 Daarna gaan we ‘r samen tegen aan. 

 Ik wil nu nog niet bij jou vandaan. 

 

’t Lijkt niet zo lang geleden toen ‘k hier binnen kwam. 

Ik was nog wat verlegen en misschien wel bang. 

Ik kende hier nog niemand en ik was wat stil. 

Maar nu heb ik hier veel vrienden die ik wil. 

 

REFREIN: Samen klaar voor ’t middelbaar. 

  ‘k ga je missen ’t is echt waar. 

 

En ik sta hier trillend op mijn benen, maar ik sta naast jou 

Het is spannend want ik weet niet goed wat nu nog komen zal. 

 

Diploma en m’n rugzak heb ik in m’n hand….. 

 

 ’t Was niet zo simpel maar ik ben nu wel blij 

 Want ik voel me nu voor eventjes vrij 

 Ben niet alleen want we staan hier zij aan zij 

 Want we gaan er samen tegen aan 

 Ik wil nu nog niet bij jou vandaan. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


