
Nieuwsbrief (in een nieuw jasje 😉)       KLASSIKAAL OUDERCONTACT augustus 2022 

 

 

De belangrijkste activiteiten van TRIMESTER 1 op een rijtje…   

 

SEPTEMBER - OKTOBER  

 

 

 

 

NOVEMBER - DECEMBER   

 

Donderdag  01/9 

 

Maandag 05/9 

Maandag 12/9  

Donderdag 15/9 

Week 23>30/9 

Maandag 26/9 

Woensdag 28/9 

Woensdag 05/10 

Donderdag 06/10 

Vrijdag 07/10 

Week 07>14/10 

Maandag 10/10 

Zaterdag 15/10 

Vrijdag 21/10 

Zondag 23/10 

Maandag 24/10 

 

Woensdag 26/10 

Vrijdag 28/10 

Week 31/9 t.e.m. 06/11  

 

INSTAPDAG 

KOFFIEBAR OC 

VERGADERING OC 

ZWEMMEN 1-2-3-6 

INFO – AVOND SKI 

VERKEERSWEEK 

ZWEMMEN 1-2-3-6 

VERLOF 

DAG VAN DE LEERKRACHT 

VERGADERING OC 

SCHOOLFOTOGRAAF 

WEEK VAN HET BOS 

ZWEMMEN 1-2-3-6 

VODDEN EN SCHROOT 

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG 

Einde doorgeven BESTELLINGEN 

ZWEMMEN 1-2-3-6 

VERGADERING OC 

MEESPEELDAG 

RAPPORT 1 LS 

HERFSTVAKANTIE 

 

Maandag 7/11 

 

Dinsdag 8/11 

Donderdag 10/11 

Vrijdag 11/11 

Maandag 21/11 

Vrijdag 02/12 

Maandag 05/12 

 

Donderdag 08/12 

Vrijdag 09/12 

Zaterdag 10/12 

Zondag 18/12 

Maandag 19/12 

Dinsdag 20/12  

Woensdag 21/12 

 

Vrijdag 23/12 

Week 26/12 t.e.m. 08/01/2023 

INSTAPDAG 

ZWEMMEN 1-2-3-6 

VERGADERING OC 

SINT OP SCHOOL  

WAPENSTILSTAND - VERLOF 

ZWEMMEN 1-2-3-6 

VERLOF 

ZWEMMEN 1-2-4 

VERGADERING OC 

GROOTOUDERSFEEST – dag 1 

GROOTOUDERSFEEST – dag 2 

QUIZ 

Einde doorgeven BESTELLINGEN 

ZWEMMEN 1-2-4 

SCHAATSEN LS 

MEESPEELDAG 

OUDERCONTACTEN KS + LS 

KERSTHAPPENING 

KERSTVAKANTIE 

Onze maandkalenders zijn altijd het meest “up-to-date” ... 

 

 



Een nieuw jaar, een nieuw begin... 

Beste ouders,  
 
De zomer lijkt hier naar zijn einde te lopen. 
Op school kijken we reikhalzend uit naar ons nieuw schooljaar.  
 
Over enkele jaren zal men over 2022-2023 in de geschiedenisboeken  
spreken over het ‘bouwjaar’ van een eerste verdieping op onze  
nieuwbouw. Evenzeer over het schooljaar van de realisatie van een  
extra speelplaats. 
 
Ondertussen zijn we volop bezig onze pedagogische projecten voor te bereiden die ervoor zullen zorgen 
dat we “zin krijgen om te leren en leven” (op onze school). 
  
Als jullie mee werken aan de opbouw van een geweldig schooljaar kan het doel van ons jaarthema niet 

meer stuk! 😊 
 
Veel leesplezier! 
meester Jan 
 

 

Belangrijke herinneringen 
• WIJ KOMEN OP TIJD NAAR SCHOOL, indien we te laat zijn, komen we samen met het kind eerst langs op het 

secretariaat. 
• BLIJF REKENING HOUDEN MET DE UREN VAN DE SCHOOLSTRAAT!  

De politie tolereert niemand met een voertuig in deze straat wanneer de straat  
gesloten is, voor de veiligheid van jullie kinderen! Let ook op je parkeergedrag! 

• De boekentassen worden ’s ochtends op de speelplaats geplaatst! (tenzij men met de fiets komt of in de opvang  
zat) 

• Woensdag = FRUITDAG  
• Geen snoep in de (verplichte) brooddoos (met naam op) a.u.b.! 
• Verplichte koekendoos (met naam op) 
• Verplichte drinkbus (met naam op), we geven allen toch om het milieu! ☺ De dranken die op school verkocht 

worden mogen in de drinkbus, geen frisdranken! 
• Gelieve op ALLES de naam van uw kind te zetten aub! (ook op kledij) 
• BIJ ZIEKTE TIJDIG VERWITTIGEN aan klasleerkracht  

Neemt uw kind warme maaltijden? Bel het secretariaat vóór 9u, zodat we deze kunnen afbestellen! 
• Ziektebriefjes (max. 3 opeenvolgende kalenderdagen) 4 x per jaar door ouders, nadien doktersbriefje! (enkel LS 

en K3) 
• Medische wijzigingen doorgeven!  
• Medicatie kan enkel op school toegediend worden wanneer het document is ingevuld door een dokter! 
• Zwemmen blijft 2 – wekelijks op maandag (zie kalender)  
• Wieltjesdag op dinsdag tot herfstvakantie  
• Communicatiebeleid 

 

 



Nieuws en prioriteiten 

• Communicatie via mail (zoveel als mogelijk); ook vanuit het secretariaat.  
• Facturen = tweemaandelijks; tenzij warme maaltijden  

(mogelijkheid tot domiciliëren)  
• Hoofdprioriteiten school =  

-Media en de “DIGISPRONG”  
-ZILL; “Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld” 
-“Effectieve feedback” 
-Hoeken- en themawerking KS 

• Nieuwe methodes  
-“Ik lees met Hup en Aap” L1 

• Infrastructuur: 
-Eind 2022 starten we met de bouw van een verdieping op onze nieuwbouw! (zie Pelicano - fonds) 
-Nieuwe speelplaats L3-4-5-6  

• Nieuwigheden 
-Visie op breed evalueren 
-Strategiekaarten “begrijpend lezen”  
-Nieuw systeem ‘niveaulezen’  
-Meerdaagse schoolreis 1e en 2e graad wordt voorbereid + behoud van de skivakantie  

• Enkel kinderen met warme maaltijden eten nog in de refter – boterhammen worden in de klas(groep) gegeten 
(ook KS) 

• Externe ondersteuning: contactgegevens logopedisten e.d. doorgeven aan de school aub!  
Dat is belangrijk voor afstemming met elkaar. 

• Bundel secretariaat 
-Digitale bundel, ook digitaal bestelformulier ALTIJD INVULLEN (zie data op kalender) 
-In te vullen papieren terugbezorgen! 
-NIEUW in de LS = “Pasje alleen naar huis” + ‘kortste weg’ naar huis! 

• Doorlopende projecten 
-Sommige leerlingen zullen geselecteerd worden voor de “kangoeroe – klas” / “groeigroepjes”  
-Inspraak door kinderen: HIKIBE / MOS – BESTBUDDIES = L5 en 6  

 

Wetgeving en actualiteit  

• GDPR: zie privacyverklaring + toestemming foto’s / contactpersoon 
• Lerarenplatform  
• Vervangingen: juf Veerle of co – teachers 
• Vanaf 01/09/2020 : leerplicht naar 5 jaar! (K3) Enkel recht op schooltoelage bij min. 290  

halve dagen aanwezig 
• Vanaf 2021 – 2022: verplichte taaltest (K3  i.p.v. L1) = KOALA! 
• Max. factuur = 50/95 euro: 1e graad betaalt ieder maar de helft van de zwemfactuur! 
• Wij vragen GEEN BOTERHAMMENTAKS. 
• Digitaal aanmeldings- en inschrijvingssysteem loopt door! 
• Nieuw Oekraïne – decreet 
• Inkorten zomervakantie = voorlopig niet aan de orde in Vlaanderen 
• DIGISPRONG 

 

 



 

DIGISPRONG  

U heeft misschien al gehoord van ‘Digisprong’?  

Vlaams Minister van onderwijs, Ben Weyts, wil met de ‘Digisprong’ een inhaalbeweging maken op vlak van digitalisering van leren en 

lesgeven in het leerplichtonderwijs. 1 van de speerpunten: tegen 2023 moeten alle leerlingen van de 3e graad basisonderwijs 

beschikken over een laptop om te gebruiken tijdens lessen op school. Maar evenzeer moet er worden geïnvesteerd in hardware voor de 

andere klassen.  

Scholengemeenschap Hopsasa slaat daarom de handen in elkaar in de zoektocht naar een duurzame manier om voldoende middelen te 

voorzien voor onze leerlingen. We zijn daarom op zoek naar organisaties waarmee we een samenwerking kunnen aangaan om 

tweedehands laptops over te nemen om na controle van onze IT’er ten dienste te kunnen stellen van onze leerlingen. We zijn op zoek 

naar laptops die na enkele jaren afgeschreven worden door een bedrijf/organisatie, maar wel nog degelijk en bruikbaar zijn.  

We hebben dus zelf een ICT – team die de laptops kan ophalen, leegmaken en klaarmaken voor gebruik. Werkt u in een 

bedrijf/organisatie die ons hiermee zou kunnen helpen? Super! Dan verzoeken we u vriendelijk om contact op te nemen met één van 

onze IT’ers, Jonas Verdoodt (0474387561).  

Jullie toestellen krijgen een tweede leven en geven onze kinderen nog meer digitale mogelijkheden voor de toekomst!  
Wij maken reclame voor uw organisatie! 

 

VOORSTELLING VAN HET TEAM (zie zeker “wie is wie”)  

Peuterklas = Lore Verdoodt     1e leerjaar = Stefanie Vandevoorde 
1e kleuterklas = Karine Joostens    2e leerjaar = Lotte Broodtaerts  
2e kleuterklas = Nancy De Clerck    3e leerjaar = Reinout Heyvaert 
3e kleuterklas = Caroline Vermeulen    4e leerjaar = Dempsey Stroobants 
Zorg KS = Sarah Van Hemelryck    5e leerjaar = Ellen Dierickx (+ Lore Verbeyst) 
Kinderverzorging = Nathalie Okens    6e leerjaar = Nina Van Den Broeck (+ Peter Bosman) 
BO KS = Fientje Aelbrecht     BO LS = Ans Van der Jeugd (Jeroen Herzeel ai) 
       Co – teacher 1e graad + groeigroepjes = Kim Van Hoeck 
Poetshulp + refter = Marleen Thewis    Co – teacher 2e graad + aanvangsbegeleiding = Peter Bosman 
Zorgcoördinator = Veerle Dierickx    Co – teacher 3e graad + kangoeroeklas + anderstaligheid = Lore Verbeyst  
ICT – les = Jan De Bie       
ICT technisch = Jonas Verdoodt    Preventie = Gert Leus  
Digisprong = Jonas De Pauw     Gemachtigd opzichter = Paul Kindt 
Secretariaat = Katrien / Salena / Kristl / Stefanie / Lut  Directie = Jan Bastiaensen 

 

 

VBS ‘t LUIKERTJE 
www.tluikertje.be 

http://www.tluikertje.be/

