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NIEUWS 
 Nogmaals een dikke merci aan alle bereidwillige ouders, soepouders, brugfiguren, 
moestuinouders, leesouders en andere helpende handen die zich weer flink hebben ingezet 
het voorbije schooljaar! Ook gaat onze bijzondere dank uit naar de ouderraad waarmee het 
heerlijk samenwerken was, in de organisatie van allerlei activiteiten maar ook in het financieel 
ondersteunen van verschillende projecten in onze school. 

 Noteer alvast donderdag 29 augustus in uw agenda, want tussen 16u00 en 17u00 staan 
de klasdeuren open om al eens een kijkje te komen nemen. Een uitnodiging vind je op de 
volgende bladzijde van deze nieuwsbrief. 

 We willen ook even rust brengen over het begin van komend schooljaar. Vaak zijn 
leerlingen, maar ook ouders een beetje ongerust over wat ze allemaal nodig hebben. Zie kader 
hieronder. De leerkrachten zullen de eerste dagen alles duidelijk maken aan de kinderen en dit 
ook briefen aan jullie.  

 Op maandag 2 september verwelkomen de leerkrachten alle kinderen, maar ook alle ouders 
mogen zeker blijven kijken. Daarna mogen (groot-)ouders nog iets blijven drinken tot 10u15. 

 

Meester geert aan het woord 
Met ons kleurenschoolfeest, een geweldige buitenspeeldag, een grootse boekenbeurs, enkele 
College Cafés, een geslaagde picknick/tuinfeest en nog vele andere grote activiteiten was het 
weer een druk schooljaar. We organiseren zulke dingen vol passie en enthousiasme, speciaal 
voor onze kinderen. Zij verdienen het om een schitterende lagere schoolperiode te hebben.  

Ook voor volgend schooljaar plannen we alvast enkele grote activiteiten. Zo zullen de 
boekenbeurs, buitenspeeldag en picknick zeker herhaald worden. Ook staat er weer een 
muziekavond op de planning (denk aan vorige edities “Schlagerfestival” en “Back 2 the 90’s”). 
Het thema zal volgend schooljaar bekend gemaakt worden. Eerst kunnen jullie natuurlijk 
uitgebreid genieten van een welverdiende zomervakantie. Wij duimen alvast voor een mooi 
zonnetje en zien jullie dan graag terug op donderdag 29 augustus (16u00 – 17u00). De juffen 
en meesters staan dan te popelen om hun nieuwe klasgenootjes te ontmoeten! 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolteam 2019-2020 
1A  Juf Ann Ameloot 

1B Juf Dorien De Crom + juf Nele Wauters 

2A  Juf Kristel Quick 

2B Juf Anne Michielsen 

3A Juf Ann Van Looveren  

3B Juf Nadja Van Tichelen 

4A  Juf Imke Vanden Bergh 

4B Juf Jet Van Leeuwen + juf Griet Verhoeven 

5A Juf Sofie Delvaen 
5B  Juf Elke Groven + juf Lotte Raats 

6A  Meester Darco Driessens 

6B  Meester Tim Van Tichelen 

LO  Meester Ben Vingerhoets + juf Carine Van Hooydonck 

Zorg  Juf Liesbeth Denissen 

Directie  Meester Geert Vandekeybus 

 
 
 

En ook nog... 
ICT-verantwoordelijke 

Lieve D’Helft 
 
Secretariaat 

Monique Reynaerts 
 
Voor -en nabewaking 
middagbewaking 

Linda Van Brecht 
Els Konings 
Lutgart Luyckx 
 
Poetsvrouwen 

Karina Mathysen 
Vera Neys 

Kalender 
Op de volgende twee bladzijden vinden jullie alvast een voorlopige jaarkalender. Zo kunnen 
jullie de lokale verlofdagen en pedagogische studiedagen al noteren, alsook de vaste 
schoolvakanties. Bovendien noteerden we al enkele interessante data: infoavond, 
muziekavond, opendeurdag… In de maandelijkse collegeweetjes volgen meer gedetailleerde 
kalenders met o.a. uitstappen, zwemregelingen,… Ook via Gimme zal u volgend schooljaar 
opnieuw kunnen volgen. Hierover meer in september. 



Donderdag 29 augustus (16u00 – 17u00): welkom in je nieuwe klas! 

 SEPTEMBER 2019 OKTOBER 2019 NOVEMBER 2019 DECEMBER 2019 JANUARI 2020 
1 zon  din  vrij Herfstvakantie zon  woe Gelukkig nieuwjaar! 

2 maa Start schooljaar woe  zat Herfstvakantie maa  don Kerstvakantie 

3 din  don  zon Herfstvakantie din  vrij Kerstvakantie 

4 woe  vrij Lokale verlofdag maa  woe  zat Kerstvakantie 

5 don  zat  din  don  zon Kerstvakantie 

6 vrij  zon  woe  vrij Pedagogische studiedag maa  

7 zat  maa  don  zat  din  

8 zon  din  vrij  zon  woe  

9 maa  woe  zat  maa  don  

10 din Infoavond voor ouders 19u don  zon  din  vrij  

11 woe  vrij  maa Wapenstilstand woe  zat  

12 don  zat  din  don  zon  

13 vrij  zon  woe  vrij  maa  

14 zat  maa  don  zat  din  

15 zon  din  vrij  zon  woe  

16 maa  woe Pedagogische studiedag zat  maa  don  

17 din  don  zon  din  vrij  

18 woe  vrij  maa  woe  zat  

19 don  zat  din  don  zon  

20 vrij  zon  woe  vrij  maa  

21 zat  maa  don  zat Kerstvakantie din  

22 zon  din  vrij Groeirapport 1 zon Kerstvakantie woe  

23 maa  woe  zat  maa Kerstvakantie don  

24 din  don  zon  din Kerstvakantie vrij  

25 woe  vrij  maa  woe Zalig Kerstmis! zat  

26 don  zat Herfstvakantie din  don Kerstvakantie zon  

27 vrij  zon Herfstvakantie woe  vrij Kerstvakantie maa Lokale verlofdag 

28 zat  maa Herfstvakantie don  zat Kerstvakantie din  

29 zon  din Herfstvakantie vrij  zon Kerstvakantie woe  

30 maa  woe Herfstvakantie zat  maa Kerstvakantie don  

31   don Herfstvakantie   din Kerstvakantie vrij Muziekavond 

 



 FEBRUARI 2020 MAART 2020 APRIL 2020 MEI 2020 JUNI 2020 
1 zat  zon Krokusvakantie woe 

Start inschrijvingen 
nieuwe leerlingen 

vrij Dag van de arbeid maa Pinkstermaandag 

2 zon  maa 
Start inschrijvingen 
broers/zussen 

don  zat  din  

3 maa  din  vrij  zon  woe  

4 din  woe  zat Paasvakantie maa  don  

5 woe  don  zon Paasvakantie din  vrij  

6 don  vrij  maa Paasvakantie woe  zat  

7 vrij  zat  din Paasvakantie don  zon  

8 zat  zon  woe Paasvakantie vrij  maa  

9 zon  maa  don Paasvakantie zat Opendeurdag (14-17u) din  

10 maa  din  vrij Paasvakantie zon  woe  

11 din  woe  zat Paasvakantie maa  don  

12 woe Pedagogische studiedag don  zon Vrolijk Pasen! din  vrij  

13 don  vrij Groeirapport 2 maa Paasmaandag woe  zat  

14 vrij  zat  din Paasvakantie don  zon  

15 zat  zon  woe Paasvakantie vrij  maa  

16 zon  maa  don Paasvakantie zat  din  

17 maa  din  vrij Paasvakantie zon  woe  

18 din  woe Pedagogische studiedag zat Paasvakantie maa  don  

19 woe  don  zon Paasvakantie din  vrij  

20 don  vrij  maa  woe  zat  

21 vrij Carnaval zat  din  don Hemelvaart zon  

22 zat Krokusvakantie zon  woe  vrij Brugdag maa Eindejaarsreis 6de  

23 zon Krokusvakantie maa  don  zat  din Eindejaarsreis 6de 

24 maa Krokusvakantie din  vrij  zon  woe Eindejaarsreis 6de 

25 din Krokusvakantie woe  zat  maa  don Eindejaarsreis 6de 

26 woe Krokusvakantie don  zon  din  vrij Eindejaarsreis 6de 

27 don Krokusvakantie vrij  maa  woe  zat  

28 vrij Krokusvakantie zat  din  don  zon  

29 zat Krokusvakantie zon  woe  vrij  maa  Eindejaarsreceptie 6de 

30   maa  don  zat  din Groeirapport 3 

31   din    zon Pinksteren   

 


