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Handen vol hoop  
Vol goede hoop is het nieuwe schooljaar alweer van start gegaan. Je merkte het 

misschien al de eerste schooldag? De gekke, lieve of leuke handen stonden klaar om 

je welkom te heten. Laten we de handen uit de mouwen steken en er opnieuw een 

boeiend en leerrijk scholjaar van maken! Dit schooljaar verwelkomen we 55 nieuwe 

leerlingen in het eerste leerjaar en 16 nieuwe leerlingen in andere klassen…  

Juf Rani vervangt voorlopig juf Inge in het 1ste leerjaar A en haar taken worden 

momenteel door juf Ruut ingevuld (als nieuwe leerkracht op onze school). Zo staat juf 

Ruut afwisselend  met meester Jurgen in het 4de leerjaar A. Op woensdag vervangt ze 

juf Sybille in 5B en op maandag- en  dinsdag namiddag juf Fanny in 1C. Meester 

Matthias verhuist dan weer naar het 5de leerjaar C. We wensen iedereen hartelijk 

welkom en hopen op een fijne start! 

En natuurlijk wensen we juf Inge van harte beterschap en hopen dat ze snel weer aan 

de slag mag gaan. 

Speelplaatsperikelen…helpende handen 

De eerste helft van oktober verandert onze speelplaats in een werf… Dan worden 

namelijk de speeltuigen geplaatst die reeds lang beloofd werden. Voor het zover is 

gaan we met een aantal vrijwilligers de speelzone voorbereiden. Er zal een grote 

oppervlakte moeten weggeschopt en nadien met boomschors gevuld worden. 

We hebben dus heel wat stoere vrijwilligers met schop/kruiwagen nodig. Voorlopig 

rekenen we op volgende dagen: zaterdag 12 en 19 oktober (en mogelijk ook 5 oktober). 

Zodra de planning vastligt, laten we meer weten. Want vele helpende handen maken 

het werk licht.       

Op weg… naar school 
Mogen we bij het begin van het schooljaar nog eens extra aandacht vragen voor  

verkeersveiligheid? In de eerste plaats: gebruik de kus-en-rij-zone 

goed: Stoppen – kinderen laten uitstappen – doorrijden. 

In ieder geval NIET parkeren op deze strook! 

Ook verder uw auto niet verkeerd parkeren, niet bij het brengen en 

evenmin bij het afhalen. Dit alles zorgt voor meer veiligheid voor UW kinderen. 

Zeker zo belangrijk: gelieve het fietspad aan de groene poort VRIJ te laten wanneer u 

de kinderen komt ophalen! 

Strapdag 

De Strapdag komt eraan ! Op vrijdag 20 september staat de auto aan de kant. Iedereen  

kiest massaal om te stappen of te trappen. Dit zorgt voor meer 

veiligheid aan de schoolpoort en in de omgeving van de school. 

Bovendien is het goed voor de gezondheid ! 

Stap je mee of trap je mee? We hopen op goed weer en véél 

deelnemers. 
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Infoavond - oudercontact 
Op dinsdag 10 september houden we onze jaarlijkse infoavond.  

We starten met een algemeen info-moment (voor de ouders van 1ste tot 3de lj. en 

eventueel nieuwe leerlingen) in de feestzaal om 19.00 uur. 

We voorzien tijd voor de algemene info die door de directeur, zorgcoördinator en CLB-

medewerker, de leerkracht bewegingsopvoeding én de ouderraad gegeven worden.  

Vanaf 19.45 uur geven de leerkrachten van het 1ste tot 3de 

leerjaar in hun klas meer info i.v.m. de klaswerking en de leerstof.  

Om 20.00 uur wordt de algemene info (vooral voor ouders van 

4de tot 6e lj.) kort herhaald. 

Vanaf 20.30 uur geven de leerkrachten van het 4de tot 6de leerjaar 

in hun klas meer info i.v.m. de klaswerking en de leerstof. 

Die avond is er bovendien mogelijkheid tot het passen, aankopen en betalen van 

turnkledij. (Indien mogelijk graag gepast betalen.) 

 

Warme maaltijden – drankjes 
Vanaf 9 september zijn er weer warme maaltijden.  

Drankjes tijdens de speeltijd zijn verkrijgbaar vanaf 5 september. 

Graag de bestelformulieren zo snel mogelijk ingevuld terug mee naar 

school geven indien dit nog niet gebeurde. Wie een drankkaart nodig 

heeft om te drinken op school, kan hiervoor een bestelbon invullen. De afrekening 

gebeurt later via de schoolrekening. 

 

Ouderraad 
De eerste vergadering van de ouderraad gaat door op maandag 16 september om 

20.00 uur in de Mediazaal van de Stationsstraat. Van harte welkom.  

 

Schoolfotograaf 
Op 19 september komt de schoolfotograaf langs om individuele en klasfoto’s te nemen 

in de lagere school én van broertjes en zusjes in onze school. De individuele foto’s en 

de klasfoto’s van de kleuterschool worden genomen op 20 september. 

Leerlingen van het ZESDE leerjaar kunnen dit jaar ook een extra foto met witte 

achtergrond laten nemen, bestemd voor officiële documenten zoals een ID-kaart. 

Gelieve hiervoor OP VOORHAND een briefje in te vullen wanneer u wenst dat deze 

extra foto genomen wordt! Dit briefje wordt vrijdag meegegeven. 

 

Fietscontrole 
Ter info: begin oktober hebben we alweer de jaarlijkse fietscontroles. Misschien is dit al 

een goed moment om de fietsen van de kinderen te controleren en in orde te brengen? 
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Belangrijke data 
Ma 2 sep Eerste schooldag 

Di 10 sep Infoavond 

Ma 16 sep Ouderraad 

Di 17 sep Leeruitstap 5de lj. Tongeren 

Wo 18 sep Pedagogische studiedag: vrijaf! 

Do 19 sep Schoolfotograaf 

Vr 20 sep Strapdag 

Za 21 sep Scholenveldloop 

Di 24 sep Medisch onderzoek 6de lj.  

Wo 25 sep Medisch onderzoek 6de lj. 

Wo 25 sep Dag van de sportclub: trek je sportkledij maar aan  

Do 26 sep Startviering in de kerk 

Vr 27 sep Leeruitstap Oude schooltje: 1ste lj. 

Za 28 sep Ballonnekesstoet 


