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De kracht van verbinden 
De kracht van verbinden is het nieuwe jaarthema 
van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. We geloven 
dat verbondenheid ons rijker maakt. Ieder van ons 
hunkert naar verbondenheid. Verbonden met 
leerlingen, leerkrachten, ouders, natuur,…  
Met elke maand een nieuw aspect in de kijker 
werken we in de maand september aan ‘Iedereen 
telt’. We gebruiken de boom als symbool die vele 
vogels in al hun verscheidenheid kan huisvesten,… net als in onze school!  
 
Dit schooljaar verwelkomen we 40 nieuwe leerlingen in het eerste leerjaar en 13 
nieuwe leerlingen in andere klassen. Ik wil iedereen, maar speciaal ook deze nieuwe 
leerlingen, van harte welkom heten en ik hoop oprecht dat iedereen een fijne start kan 
beleven en zich snel thuis mag voelen. 
 
Wat klassen en klasleerkrachten betreft zijn er dit schooljaar enkele wijzigingen ten 
opzichte van vorig schooljaar. Hierbij een kort overzicht:.  
 
1ste leerjaar:  1A: juf Fanny  

1B: juf Ann W. en juf Jolien 
2de leerjaar: 2A: juf Anja (+ juf Kim) 

2B: juf Ann C en juf Jolien 
3de leerjaar:  3A: juf Leen (+ juf Bea) 

3B: juf Kristine en juf Loren 
3C: juf Inge  

4de leerjaar:  4A: juf Rani 
4B: juf Karen en juf Jasmien 
4C: meester Matthias. 

5de leerjaar:  5A: juf Silvie 
5B: juf Sybille (+ juf Jasmien) 
5C: juf Lotte 

6de leerjaar:  6A: juf Yoni  
6B: juf Ann M. 
6C: juf Ruut 

 
Onze zorgcoördinatoren zijn juf Tina en juf Loren. Juf Tina legt haar focus op de 
leerlingen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar. Juf Loren volgt de leerlingen op van de 
andere leerjaren. Verder bestaat ons zorgteam uit juf Bea, juf Marleen en juf Kim. 
Onze leerkrachten Bewegingsopvoeding zijn meester Stefan en juf Leevi.  
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Op weg… naar school… en terug 
 

Omwille van Coronamaatregelen moeten we ook dit jaar aan de ouders 
vragen om afscheid van hun kind te nemen voor de schoolpoort en de 
school niet te betreden, met uitzondering van ouders ‘kleinste’ kleuters.  

Voor wie met de wagen komt: gebruik de kus-en-rij-zone goed: 
Stoppen – kinderen laten uitstappen – afscheid en doorrijden. In ieder geval NIET 
parkeren op deze strook! Ook (verder in de straat) uw auto niet verkeerd parkeren, niet 
bij het brengen en evenmin bij het afhalen. Zo zetten we samen in op een 
verkeersveilige schoolomgeving voor UW kinderen.  

Bij het ophalen van uw kinderen doen we de ‘groene’ poort pas open als de schoolrijen 
vertrokken zijn. Dit zal vermoedelijk tegen 15u40 (of ‘ietsje’ later) zijn. Kinderen kunnen 
opgehaald worden tot 16u in de school, zodat ‘spreiding’ mogelijk is. Voor wie kinderen 
komt ophalen volgende tip: hou rekening met het fietspad aan de groene poort en hou 
dit VRIJ! 

Om drukte te vermijden wil ik het gebruik van schoolrijen blijven stimuleren en 
aanbevelen. Onze school richt volgende rijen in: 
- rij kerk/Nieuwstraat: U kunt op uw kind wachten aan de kerk of begin Nieuwstraat. 
- rij Stationsstraat: Let op! Deze rij gaat niet tot aan het station, maar eindigt ter hoogte 
van huisnummer 22 / slagboom psychiatrie. 
- fietsrij voor wie zelfstandig naar huis mag gaan. 
- rij speelnest/tieneropvang 

 
Strapdag 

De Strapdag komt eraan! Op vrijdag 17 september laten we de auto 
aan de kant en kiezen we massaal om te stappen of te trappen. Dit zorgt voor meer 
veiligheid aan de schoolpoort en in de omgeving van de school.  
Stap je mee of trap je mee? We hopen alvast op véél deelnemers. 

 

Warme maaltijden - soep - drankjes 
Zoals vorig jaar reeds meegedeeld, zijn er geen warme maaltijden 
meer verkrijgbaar. Momenteel lopen er (nog steeds) onderhandelingen 
om dit in de toekomst opnieuw mogelijk te maken.  
Soep kan wel besteld worden. Voor de prijs van €1 kan uw 

zoon/dochter genieten van een kom verse soep. Soep is verkrijgbaar vanaf 13 
september. Drankjes tijdens de speeltijd zijn verkrijgbaar vanaf 6 september. 
Wie een drankkaart nodig heeft om te drinken tijdens de refter, kan hiervoor een 
bestelbon invullen. Bestelbonnen kan je vragen via de schoolagenda van uw kind. De 
afrekening gebeurt later via de schoolrekening. 
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Infoavond - oudercontact 
Op donderdag 9 september gaat onze jaarlijkse infoavond door en we zijn blij dat we 
deze opnieuw mogen inrichten. Het waardevolle van persoonlijke contact en 
kennismaking tussen de klasleerkracht en ouders juichen we immers toe!  
De infoavond start met een algemeen deel om 19u15. In de feestzaal (ingang blauwe 
deur). Aansluitend gaat dan de infoavond van de klas door, aanvang 20u00 
(hoofdingang school). In dit tweede deel zal de klasleerkracht meer informatie geven 
over de eigen klaswerking. 
 
Die avond is er ook de mogelijkheid tot het passen, aankopen en betalen van turnkledij. 
Kostprijs bedraagt €12 voor broekje en €12 voor t-shirt. (Indien mogelijk graag gepast 
betalen.) 

 
Via een apart schrijven krijgen jullie nog meer informatie over 
de praktische organisatie van deze avond. 

 
Schoolfotograaf 
Op donderdag 30 september komt de schoolfotograaf langs om individuele en 
klasfoto’s te nemen in de lagere school én van broertjes en zusjes in onze school.  
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 enkele dagen op voorhand meegegeven. 

 
Bebat – inzameling batterijen 
Wie thuis lege batterijen heeft kan deze meegeven met zoon of dochter. Als school 
verzamelen we immers batterijen om zo punten te verzamelen. Hoe meer batterijen, 
hoe meer punten. Punten kunnen we dan wederom inruilen voor schoolmateriaal. In de 
maand september en oktober geldt er een dubbele puntenactie. Dit is dan ook een 
warme oproep om ze in de maand september of oktober binnen te brengen op onze 
school. Let wel: enkel huis-tuin-keukenbatterijen zijn toegelaten. 
 

Fietsfeest 
Noteer alvast 9 oktober in jullie agenda. We organiseren dan, in verbondenheid met 
onze andere Duffelse scholen, een ‘fietsfeest’ voor groot en klein waar kinderen in 
gezinsverband de verschillende vestigingen kunnen bezoeken. Een absolute aanrader! 
De praktische organisatie volgt in een later schrijven. 
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Belangrijke data 
Wo 1 sep Eerste schooldag 
Do 09 sep Infoavond 
Vr 17 sep Strapdag 
Za  18 sep scholencross 
Vr 24 sep Medisch onderzoek 1A  
Ma 27 sep startviering in de St-Martinuskerk 
Ma  27 sep ouderraad 
Di 28 sep Medisch onderzoek 1B 
Wo 29 sep Pedagogische studiedag: vrijaf! Geen school! 
Do 30 sep Schoolfotograaf LS 
 
Za  09 okt Fietsfeest 
Ma 18 okt facultatieve verlofdag: vrijaf! Geen school! 


