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Jaarthema:  dromen geven licht 
Met de eerste schooldag eindigt een vakantieperiode voor onze kinderen. Met volle moed komen ze morgen naar 

school. De versiering van de ouderraad zorgt voor een feestelijk onthaal. De kinderen worden getrakteerd op een 

zomers ijsje (bedankt ouderraad).  

 
We starten met 65 kleuters en 177 lagere schoolkinderen. Bedankt voor dat vertrouwen en welkom aan iedereen. 
  
Jaarthema 
In tijden van corona, met de gekende maatregelen, hopen we op “betere tijden”. We durven al eens 
dromen, we kijken uit naar…, we leven op goede hoop! 
De regenboog telt vele kleuren, iedere kleur telt. We hebben aandacht voor iedereen. Dit thema zet in op 
aandacht voor diversiteit binnen de school / maatschappij. We zoeken naar verbinding tussen mensen. 
In elke klas zal hierrond gewerkt worden. Een pedagogische studiedag (diversiteit) voor het team is 
voorzien op 1 december. 
 
 

Praktische organisatie 
 

 
- NIEUWE Schooluren en schoolbel: 

o Voormiddag 08.45 – 10.25 en 10.40 – 12.20 uur 

▪ We zouden de lessen willen starten om 08.45 uur. De schoolbel zal dus een 
minuutje vroeger bellen! 

▪ De voormiddag duurt langer! Voorzie daarom een hartig tussendoortje dat uw 
kind kan eten tijdens de voormiddagspeeltijd. 
 

o Namiddag: 13.20 – 15.15 

▪ speeltijd K.S. van 14.45 - 15.00 uur 
▪ speeltijd L.S. van 14.10 – 14.25 uur 

 

 
o middagtoezicht 

▪ in de kleuterschool: Cindy / Maria / kleuterjuf 
▪ in de lagere school: Marie-Thérèse + leerkracht 

1 / 2021-2022 
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o Lessen L.O. 
▪ In de kleuterschool worden wekelijks 2 lestijden L.O. gegeven. 
▪ In de lagere school wordt dit 1 ½ uur per week. Gezien het Geelse sportaanbod én de 

zwembeurten meetellen als ‘L.O.’, komen we zo toch tot de juiste hoeveelheid uren 
L.O. op een schooljaar. 
 

- inkom en ophalen kinderen 
o de gescheiden ingangen blijven verder gelden: kleuters en Bengelbende langs RECHTS, 

lagere schoolkinderen langs de hoofdinkom (oprit).  
▪ Kleuters nemen aan het groene poortje (aan de speelplaats) afscheid van ouders.  
▪ Lagere schoolkinderen nemen afscheid aan de (trap) inkom. Dan stappen ze 

zelfstandig verder tot aan de schoolpoort. 
o einde schooldag: kleuters worden afgehaald aan het schuifraam van de klas. 

 
 

- infoavonden september 
o maandag 6 september: KLEUTERSCHOOL 

▪ 18.30 uur: K1 – blauwe klas 
▪ 18.45 uur: K2 – paarse klas 
▪ 19.00 uur: K3 – oranje klas 

• INKOM en UITGANG langs schuifraam van de klas 
 

o maandag 6 september: lagere school 
▪ 19.00 uur: L4 
▪ 19.15 uur: L5 
▪ 19.30 uur: L6 

• Looprichting: INKOM vooraan, UITGANG via trap langs L1/2 
 

o dinsdag 7 september: lagere school 
▪ 18.45 uur: L1 
▪ 19.00 uur: L2 
▪ 19.15 uur: L3 

• Looprichting: INKOM vooraan, UITGANG via trap langs L1/2 
 

➔ CORONAMAATREGELEN: 
▪ Gezien we met een grotere groep in één ruimte verblijven, dient iedereen een 

mondmasker te dragen. 
▪ 1 ouder per kind 
▪ KINDEREN komen NIET mee 

 
o Telefoonnummers, adressen, gezinssamenstelling,…  misschien is er sinds vorig jaar alweer 

iets gewijzigd. U heeft dan de gelegenheid om de inlichtingenfiche eventueel aan te passen. 
 

o Traktaties in de klas:  
▪ voorkeur voor voorverpakte traktaties 
▪ indien zelfgemaakt → apart verpakken én 24 uur vooraf in de school aanwezig  
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- Bestellingen tijdschriften e.d. 
o Om de administratie te vereenvoudigen en u als ouders de mogelijkheid te bieden u 

duidelijker uit te spreken over wat u al dan niet extra wenst te bestellen via de school, 
werken we met een invulblad.   
Om de bestelling vlot te laten lopen, stellen wij het op prijs als u  ten laatste NA DE 
INFOAVOND het bestelblad weer mee naar school geeft. 

 
- Infobrochure  /   schoolreglement 

o Deze worden enkel DIGITAAL ter beschikking gesteld op onze website. 
Deze infobrochure is een verlengstuk van het schoolreglement dat u bij de inschrijving 
kreeg. Daarom ontvangt u ook een brief die u handtekent voor akkoord. 
Het schoolreglement ondergaat een jaarlijkse update, goedgekeurd door schoolraad en 
schoolbestuur.  

 

- Afwezigheden van leerplichtige kinderen (niet voor kleuters KO-K1-K2) 
o Alle kinderen krijgen een knipblad mee met vier ‘afwezigheidsattesten wegens ziekte’ die u 

als ouders zelf kunt invullen als de ziekteperiode drie kalenderdagen of minder bestrijkt. De 
precieze regelgeving leest u in de infobrochure. Volg dit in het belang van uw kind en uzelf 
correct op a.u.b.  

 
- rapportering 

o er verschijnen nog 3 rapporten gedurende het schooljaar. We stelden vast dat de eerste 
periode telkens te kort was, om te evalueren/rapporteren. 
▪ Oudercontacten, na de verdeling van de rapporten (L.S.):  

• L1: bondig rapport vóór herfstvakantie, met oudercontact 

• 15 (K.S. en L.S.) en 16 (L.S.) december 

• 23 (K.S.) en 30/31 maart (L.S.) 

• Zaterdag 25 (L.S.) en 29 juni (K.S.) 
 

- Sport op school 
o Net als de voorbije jaren gaan we dit jaar in op een aanbod van de Geelse Sportdienst. 

Gemiste beurten worden niet verrekend mits een doktersbriefje van meer dan één week 
voorhanden is. 
 

- SMARTSCHOOL 
o Communicatie zal voornamelijk gebeuren via smartschool. 
o foto’s verschijnen enkel nog in “fotoalbum”. Per klas is er een map aangemaakt, die door de 

juf/meester wordt ingevuld. 
o Mails aan de juf/meester gebeuren bij voorkeur via “berichten”. Hier kruis je de gewenste 

leerkracht aan. Je mag een antwoord verwachten binnen redelijke termijn. ‘s Avonds, in 
weekend / verlof kan een antwoord wat langer op zich laten wachten. 

o Afspraak maken voor een oudercontact (rapportbespreking) 
  

- Kriebelteam 
o Zij  plannen een “visueel” controlemoment in september. 
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- DIGISPRONG (middelen van Vlaamse overheid) 
o De middelen van deze digisprong worden aangewend. Dit betekent o.a. 

▪ 2022 – 2023: Een laptop voor elk kind in L5 – 6 
▪ Vervanging smartboarden door interactieve LED-schermen in lagere school 

• September 2021: L1-2-3 
▪ Plaatsen van interactieve schermen in kleuterschool 

• September 2021 in K2 
▪ Tablets waar nodig, optimaliseren WIFI, netwerkaanpassingen, … 

ZORG juf Hildegarde (zoco) 

Leerlingenraad: Ook onze kinderen hebben inspraak in de school. In L3 - L4 - L5 - L6 worden de 
klasleeuwen (axenroos) voor de leerlingenraad verkozen. L1 en L2 brengen ook onderwerpen aan. 

Duurzame school: 
- Tijdens de week van 13 tot 17 september zal juf Marina fietsbehendigheidsoefeningen uitvoeren 

tijdens de turnlessen. De kinderen brengen dan best hun fiets mee op de dag van de turnles. 
 

- Vrijdag 17 september komen zo veel mogelijk kinderen al stappend of trappend naar school. Zij 
strappen, wat staat voor “veilig, gezond en zelfstandig naar school komen”. Het dragen van het 
fluovestje (en helm) blijft een aanrader!  

 De ouderraad zorgt voor een gezonde beloning. DANK U! 
 

Personeelszaken – wijzigingen 

- Kleuterschool 
o Juf Inge zal (halftijds) de zorgwerking op zich nemen 
o Juf Griet neemt klas K1 voor zich 
o juf Marianne (ma-di-wo) werkt in duobaan met Juf Janne Molenberghs (wo – do – vrij) 
o kinderverzorgsters: 

▪ Greta Maes woensdagvoormiddag 
▪ Anja Van Hout op donderdag en vrijdag 

 
- lagere school 

o Ondersteuning (L2) / zorg in de lagere - en kleuterschool: Jinske Bogaerts 
o Ondersteuning in L3: Yanne Laermans 
o RKG  

▪ In L1-2-3-4-5-6: Yanne Laermans 
▪ in L5: Marianne Tielemans 

o NCZ: Juf Valérie neemt ouderschapsverlof 
▪ Maandag Janik Janssen 
▪ Dinsdag en donderdag Martje Hermans 

o ICT: deze taken worden verdeeld onder juf Laure D. en juf Laure M. Hiervoor zijn ze enkele 
uren kindvrij. 

o Juf Lieva (ICT) is afwezig de komende maanden wegens medische redenen. 
We wensen het ganse team een goede start en een aangenaam, leerrijk en positief schooljaar toe! 
 

 
Vriendelijke groeten, 
Namens het schoolteam,        Guy Willems, directeur 
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BERICHT VAN ONZE OUDERRAAD 
  

Warme oproep! 

De ouderraad doet een warme oproep aan alle  ouders die hun schouders mee onder de werking van de 

ouderraad willen zetten. Enkel met voldoende enthousiaste, actieve leden kunnen we ervoor zorgen dat 

de huidige werking  behouden blijft en extra’s voorzien voor onze kinderen. 

Dit kan als: 

• Actief lid   

Buiten de vergaderingen – 1x per maand - en de diverse activiteiten waaraan je enkel actief meewerkt als 

het je past, staat de ouderraad vooral garant voor heel veel toffe contacten met zowel leerkrachten als 

andere ouders.  

  

• Helpende hand  

Tijdens het schooljaar organiseert de ouderraad heel wat activiteiten en daarvoor is alle extra hulp meer 

dan welkom!   

  

Een greep uit de activiteiten waarvoor hulp nodig is:   

Eetfestijn 

Kinderdisco / wintercafé 

Schoolfeest 

Pizza- en wafelverkoop 

  

We nodigen jullie dan ook graag vrijblijvend uit op onze startvergadering van het schooljaar op  

woensdag 8 september om 20.00 uur in de refter.  

Ook helpende handen zijn meer dan welkom om zich hier te komen aanmelden. 

  

Alvast tot dan! 

  

De ouderraad 
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Hey, jij daar!  
 
Wist je dat je vanaf 17 september 2021 extra beloond wordt als je met de fiets, te voet of step naar school 
komt? Klinkt dat als muziek in je oren? Lees dan snel verder!  
 
Bike2School, want echte helden fietsen, steppen of stappen naar school…. 
Ja hoor, je leest het goed. Elke dag dat je als een echte held fietst, stept of stapt 
naar school, spaar je ‘bucks’ op je eigen Bike2School-betaalkaart. Bucks is de naam 
van de digitale munten die je kan sparen. Met die digitale munten op je 
betaalkaart, kan je ook echt dingen kopen in een winkel, op de kermis, …  
 

Ja, ik wil me inschrijven! 
Kom je vaak te voet of met de fiets naar school, vul dan zeker het strookje 
hieronder in. We zorgen dat je een sensor om aan je fiets of aan je boekentas 
te hangen én een betaalkaart krijgt. Op die manier ben je helemaal klaar om 
vanaf 17 september als een echte held te fietsen, steppen of stappen. 
 
 

Wat zijn de regels?  
Elke ochtend dat je fietst, stept of stapt, wordt je gescand door de scanner op 
school. Na 2 ochtenden verdien je een buck. Maar… er zijn ook momenten dat je 
dubbele punten kan verdienen. Wanneer? Dat kan je terugvinden in de buck-e 
app.  
 
Wat als je je betaalkaart of tag kwijt geraakt? Vraag dan een nieuwe aan je school. 
Voor een nieuwe betaalkaart zal je 4 euro betalen via de schoolfactuur, een nieuwe sensor kost 6 euro . 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
In te vullen door de ouders en aan de school terug te bezorgen uiterlijk 9 september 2021. 
 
 
Naam kind: …………………………………………………………………………………………………. Klas: …………………………….. 

 

 Mijn kind wil graag deelnemen aan Bike2School 

 
Indien je kind deelneemt, ontvang je binnenkort een betaalkaart, een sensor met de nodige bevestigingen 
en de nodige instructies om je kind te registreren.  
 
Meer info vind je op www.iok.be/bike2school  
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September 2021 
woensdag 1  

donderdag 2  

vrijdag 3  

zaterdag 4  

zondag 5  

maandag 6  infoavond kleuterschool + L4-5-6 

dinsdag 7      infoavond L1-2-3 

woensdag 8 NM: nascholing KRULLENBOL voor kleuterteam  20.00 uur: ouderraad 

donderdag 9  

vrijdag 10      sportdag L3-4 AXION 

zaterdag 11  

zondag 12  

maandag 13  

dinsdag 14  

woensdag 15  

donderdag 16      VM: L3-4 zwemmen 

vrijdag 17 Strapdag     VM: L5-6 zwemmen 

zaterdag 18 14.00 uur: Eerste communie te Larum 

zondag 19  

maandag 20  

dinsdag 21  

woensdag 22      VM: L5-6 zwemmen 

donderdag 23      L5: sportdag 

     VM: L3-4 zwemmen 

vrijdag 24      VM: L5-6 zwemmen 

zaterdag 25  

zondag 26  

maandag 27 TEAMVERGADERING 

dinsdag 28      L5-6: vierdaagse 

woensdag 29 Breng je sportclub naar school L5-6: vierdaagse 

donderdag 30      L5-6: vierdaagse 

     VM: L1-2-3-4 scholencross 
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Oktober 2021 
vrijdag 1      L5-6: vierdaagse 

zaterdag 2      12.00 uur Vormselviering in Elsum 

zondag 3  

maandag 4  

dinsdag 5  

woensdag 6 Lokale vrije dag    

  NM: korfbalinstuif L12-3 

donderdag 7      VM: L3-4 zwemmen 

vrijdag 8      VM: L5-6 zwemmen 

zaterdag 9  

zondag 10  

maandag 11  

dinsdag 12  

woensdag 13      NM: voetbal 4-4 voor L3-4-5-6 

donderdag 14      VM: L3-4 zwemmen 

vrijdag 15      VM: L5-6 zwemmen 

zaterdag 16 Eetfestijn 
zondag 17  

maandag 18  

dinsdag 19  

woensdag 20 PEDAGOGISCHE STUDIEDAG executieve functies 

donderdag 21      VM: L3-4 zwemmen 

vrijdag 22      VM: L5-6 zwemmen 

zaterdag 23  

zondag 24  

maandag 25  

dinsdag 26      VM: L1-2 sportdag AXION   
        TEAMVERGADERING 

woensdag 27  

donderdag 28      VM: L3-4 zwemmen 

vrijdag 29      VM: L5-6 zwemmen 

zaterdag 30   

zondag 31  
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