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Afscheid nemen... 
We nemen op het einde van een schooljaar telkens ook afscheid van mensen.  

✓ Dat zijn natuurlijk onze zesdeklassers. Het was fijn om jullie te mogen begeleiden en we hopen dat 

jullie hier met een grote rugzak mooie herinneringen vertrekken.  

✓ Juffen Jinske, Marthe en meester Peter wensen we een mooie verdere schoolloopbaan toe. 

Bedankt voor jullie grote inzet en flexibiliteit in onze school! 

 
Leerlingenraad 
Bedankt aan Briek en Lou (L3), Viktor en Hannes (L4), Marnix en Maud 
(L5), Lore en Rike (L6) om tijdens de vergaderingen van de 
leerlingenraad mee na te denken, ideeën te geven en enthousiast te 
zijn. Ze vonden het zelf heel leuk en waren blij dat ze mee mochten 
nadenken over het schoolse gebeuren. Ze zorgden er o.a. voor dat de 
vitrine regelmatig versierd werd, staken extra materiaal in de 
speelkoffers van de speelplaats en dankzij hen hangt de 
maandkalender van de nieuwsbrief ook zichtbaar op de speelplaats. 
Goed gedaan jongens en meisjes!   
 

 
BIKE2SCHOOL - https://splash.buck-e.be/  
• Jullie behaalden al 6270 bucks. In totaal is er al 13103 km gefietst en 9557 km 

gewandeld. We spaarden 4425kg CO² uit. 

• Leerlingen L6 behouden hun betaalkaart en kunnen nog 2 jaar hun resterende 
bucks besteden. Nieuwe leerlingen zullen opnieuw kunnen inschrijven. Zij leveren hun tag in bij de juf. 

• Alle andere leerlingen behouden gewoon hun tag en betaalkaart. 

• Nieuwe leerlingen (lagere school) en de nieuwe kinderen uit het eerste leerjaar krijgen in het begin van 
het schooljaar (als ze dat wensen) hun eigen nieuwe tag.  

 
Laatste schooldag: donderdag 30 juni (tot 12.20 uur) 
We sluiten in een leuke en gezellige sfeer het schooljaar af. Tijdens een voormiddag 
trakteert de ouderraad op een verfrissend ijsje. Bedankt! 
 
Schoolrekening 
De afsluitende schoolrekening zal begin juli worden verstuurd (via mail).  Aarzel niet om bij 
onduidelijkheden tijdens de eerste week van juli contact op te nemen met het schoolsecretariaat.  
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Reacties bevraging “ik lees de nieuwsbrief” 
Bijna alle reacties bleken positief. De nieuwsbrief wordt wel degelijk gelezen thuis! 

- De kalender wordt maandelijks “vernieuwd”, dus steeds de nieuwste gebruiken! 
- Voor enkelen is het aanbod van communicatie te verscheiden: nieuwsbrief, smartschool, briefjes uit 

de klas, huiswerkcontract, … een hint hierbij naar gebruik van de kalender van Smartschool. 
Dank voor de vele reacties! 
 

 
 
 
 
 

Vooruitblik 2022 – 2023 
  
JAARTHEMA: “respect”:  KIJK EENS NAAR… LIEF ZIJN VOOR … 
 
 
- Maandag 3 oktober:  lokale verlofdag  
- Woensdag 12 oktober:  pedagogische studiedag 
- Woensdag 16 november:  pedagogische studiedag 
- Woensdag 18 januari 2023: pedagogische studiedag 
- Woensdag 8 februari   pedagogische studiedag (extra) 
- Woensdag 8 maart:  pedagogische studiedag (extra) 
- Woensdag 15 maart:  lokale verlofdag 
- Woensdag 17 mei:  lokale verlofdag 
 
Infoavonden 
- Kleuterschool + L4-5-6  maandag 5 september 
- L1-2-3    dinsdag 6 september 
 
zwemmen i.s.m. Geelse sportdienst: 
- K3  donderdag  10.30 – 11.10 uur  november - maart 
- L1-2 vrijdag  11.10 – 11.50 uur  november - maart 
- L3-4 dinsdag  09.10 – 09.50 uur  sept - okt en april - juni 
- L5-6 woensdag  11.10 – 11.50 uur  sept - okt en april - juni 
 
Ouderraad: 
- 7 september: startvergadering met hapje en drankje 
- 15 oktober: eetfestijn 
- 14 mei 2023: schoolfeest 
 
PAROCHIE 
- 29/04/2023: 14.00 uur: Eerste communieviering 
- 06/05/2023: Vormsel 
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Schoolorganisatie 2022—2023 

  

Kleuterschool 
 

JONGSTE KLEUTERS 
KO °2020 en °2019 GROEN  
 Hilde Geukens  
  
K1 °2020 en °2019 BLAUW  
 Griet Keersmaekers 
 Janne Molenberghs (ma NM/ di NM) 

 
OUDSTE KLEUTERS 
K2  °2018  PAARS  
 Lut Wuyts 
   
K3  °2017 ORANJE  
 Marianne Debaets (ma-di-wo) 

 Janne Molenberghs (wo-do-vr)  

Lagere school 
 

L1 Kelly Vervecken  
 Laure Martens 
 
L2      An Dauwen (ma-di-wo) +  Britt Schouten (wo-do-vr) 

 Laure Martens 
 Janne Molenberghs    
  

L3 Dirk Peeters 
 Lisette Vansant 
     
L4 Laure Deceuster 
 Britt Schouten 
 Lisette Vansant 
  
L5  Lien Van Springel 
  Helga Vaes 
 
L6 Fien Verhaegen 
 Yanne Laermans 
   

Omkadering 
  

Kinderverzorgster bij de jongste kleuters:  
Anja Van Hout (maandag en dinsdag)  
Ellen Peeters 
   

RKG.:    Marianne Tielemans 
NCZ :     Martje Hermans 
Islam:    Leyla Elmaci 
PEGO:   Veronique Toremans 
  

Zorg:  Hildegarde Joris  (op woensdag / donderdag / vrijdag)  

  Lies Dekort   (op maandag / woensdag / donderdag)  
  Yanne Laermans in L.S. 
  Inge Bal in K.S. 
 
 
L.O.: Marina Van Goolen (uitgez. dinsdagnamiddag én vrijdag) 
ICT: Laure Martens 
 
Administratieve medewerkster:  Rosette Turlinckx op dinsdag/woensdag/vrijdag 
     Petra Vercammen: Donderdagvoormiddag 
     Lies Dekort: maandagvoormiddag  
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TOELICHTING: 
 
• Alle kinderen krijgen 2 lestijden L.O. per week, gegeven door juf Marina. 

 
• Kleuterschool: 
Groene en blauwe klas: zij zullen, met deze 2 leeftijden, parallel werken en activiteiten op niveau 
(doelgericht) van beide leeftijden voorzien.  
De klasindeling gebeurt op neutrale wijze, rekening houdende met verdeling jongens/meisjes én 
instapdatum huidig schooljaar.  
Instromers °2020 zullen afwisselend, na elke instapdatum, in beide groepen opgenomen worden. 
 
 
• Lagere school: 
- De klastitularissen staan telkens in vet gedrukt. 

 
- Alle andere leerkrachten nemen de klasondersteuning voor zich. Dit kan als co-teacher.  

 
- ZORGondersteuning (voor ALLE klassen) gebeurt na overleg met de zorgcoördinator (en ouders bij 

individuele aanpak), al naargelang de zorgnoden aanwezig zijn. 
 

- Wanneer we vaststellen dat bepaalde ondersteuning op een andere wijze moet worden georganiseerd 
of in een andere klas meer (zorg)behoefte is, zal er worden bijgestuurd.  

 
- We gaan dus in de richting dat er doorheen het schooljaar kan bijgestuurd worden. ENKEL als de 

betrokken leerkrachten hiermee akkoord gaan. 
 
 
 
 
Vriendelijke groeten, 
Namens het schoolteam,        Guy Willems, directeur 
 
 
 
 
 
 

Twee maanden, net geen negen weken. 
62 dagen, 1488 uren, 89 280 minuten,  

5 356 800 seconden. 
Vakantie dus. Grote vakantie. 
Genieten, zingen en dansen. 

Je laten verrassen en je op sleeptouw Laten nemen. 
Mee fladderen met de vlinder, de natuur verkennen. 

Wegdromen in de wolken. 
Leve de vakantie! 
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