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Beste ouders 

De vakantie staat voor de deur en daarmee blikken we ook meteen even vooruit naar 

1 september. Via deze extra editie willen we u op de hoogte brengen van enkele 

belangrijke wijzigingen in het schoolreglement en onze werking op school.  

KLEUTERSCHOOL 

• Taalscreening: vanaf volgend schooljaar wordt bij alle oudste kleuters een 

taalscreening gedaan. De kleuters die hierop zwakker scoren krijgen een 

bijkomend ondersteunend taaltraject. Zie ook het vernieuwde schoolreglement 

op onze website.   

• Welkomavond: op maandag 30 augustus zijn alle ouders uitgenodigd op de 

welkomavond in de klas van hun kind.  

• 18.00u—19.00u: Vogelnestje, Bijenkorf, Vuurtoren en Duikboot 

• 19.00u—20.00u : Vlindertuin, Boomhut en Elfenbos 

• Vanaf september mogen de kleuters  ‘s morgens weer vanaf 8.15u meteen naar 

hun klasje gaan en hoeven niet eerst op de speelplaats te blijven.  

LAGERE SCHOOL 

• Op 1 september zijn de leerlingen vanaf 8.15u welkom in hun nieuwe klas. Let 

wel: vanaf volgend schooljaar blijven de leerlingen vanaf het derde leerjaar 

nadien ‘s morgens op de speelplaats tot het belsignaal van 8.30u. We 

verwachten dat zij ten laatste om 8.25u op de speelplaats aanwezig zijn.  De 

leerlingen gaan dan onder begeleiding van hun klasleerkracht in rijen naar hun 

klas.  

De leerlingen van het eerste en tweede leerjaar mogen vanaf 8.15u meteen naar 

hun klas gaan, zij hoeven niet op de speelplaats te wachten tot het belt.  Zo 

willen  we de jongste leerlingen ‘s morgens iets meer tijd geven om rustig aan 

hun schooldag te beginnen.   

• Voor de andere speeltijden schakelen we terug het systeem van de rijen in: bij 

het belsignaal gaan de leerlingen op de speelplaats in de rij staan en gaan onder 

begeleiding van hun klasleerkracht naar boven.  We houden wel de gesplitste 

speeltijden aan, zo hebben de leerlingen meer ruimte op te speelplaats en 

worden conflicten vermeden.  

• Zwemmen. Omwille van gebrek aan zwembaden in de buurt zijn we 

genoodzaakt om uit te wijken naar het zwembad van Bornem.  De kostprijs en de 

verplaatsing hebben ertoe geleid dat we de keuze maakten om enkel te gaan 

zwemmen met het vierde, derde en tweede leerjaar.  Het zwemmen zal 

doorgaan op dinsdagvoormiddag. 



Fietsvlaggetjes 

De kindergemeenteraad en onze leerlingenraad ontwierpen fietsvlaggetjes om verkeersveiligheid 

aan te kaarten.  Op vrijdag 18 juni werden ze op onze school door de kinderschepen Nisrine 

Yaagoubi aan onze leerlingen overhandigd.  

Juf Liesbeth met pensioen! 

Na een boeiende carrière van 42 jaar gaat Juf Liesbeth met 

pensioen! Ze startte bij ons op school   in het vijfde leerjaar. 

Nadien stond ze lange tijd in het vierde leerjaar en de laatste 

jaren vervoegde ze als ervaren leerkracht ons zorgteam. Juf 

Liesbeth was zo lange tijd een vaste waarde voor de leer-

krachten en leerlingen van de tweede graad en staat bij ons 

gekend als een zeer gedreven en punctuele leerkracht. 

  

Juf Liesbeth, we gaan je missen en 

wensen je een deugddoend en zor-

geloos pensioen toe!  



Juf Marina gevierd! 

Bij de kleuters gaat Juf Marina met pensioen. Juf Marina 

deed vele jaren mee middagopvang in de eetzaal en later 

in de klas, en op de speelplaats. Na vele boterhammetjes 

en melksnorren wacht zij ook verdiende rust! Geniet van je 

vrije tijd nu, Juf Marina!  

Bol.com vrijwilligersactie 

Op 17 juni kregen de leerlingen van 2B de vrijwilligers van Bol.com over de vloer voor hun 

jaarlijkse vrijwilligersactie in samenwerking met organisatie Give a day rond voorlezen. Hoe-

wel.. helemaal echt over de vloer was het niet, daar staken de Corona-maatregelen dan weer 

een stokje voor. Per twee hadden de kinderen een online voorleesmoment op afstand. Maar dit 

werd wel zeer goed gesmaakt!  



Blotevoetenpad 

De leerlingen van het tweede 

leerjaar hebben vorige week de 

voetjes in de modder gezet op 

het ‘Blotevoetenpad’  

in De Schorre. Pret verzekerd!  

Afgestudeerd!  

Deze flinke kleuters zijn afgestu-

deerd aan de kleuterschool en  

kunnen nu starten in het eerste leer-

jaar, succes! Ook de leerlingen van het zesde 

leerjaar zwaaien af, maar daar hebben we op dit 

moment nog geen foto’s van, spannend!  

Vrije plaatsen op onze school :  
 

kinderen van het geboortejaar 2015:  0 vrije plaatsen 

kinderen van het geboortejaar2016 :  1 vrije plaatsen  

kinderen van het geboortejaar 2017:  0 vrije plaatsen  

kinderen van het geboortejaar 2018:  0 vrije plaatsen 

kinderen van het geboortejaar 2019:  0 vrije plaatsen  

leerlingen voor het eerste leerjaar :  0 vrije plaatsen 

leerlingen voor het tweede leerjaar :  0 vrije plaatsen 

leerlingen voor het derde leerjaar :  0 vrije plaatsen 

leerlingen voor het vierde leerjaar :  2 vrije plaatsen 

leerlingen voor het vijfde leerjaar :  1 vrije plaatsen 

leerlingen voor het zesde leerjaar :  5 vrije plaatsen 

 

Broers en zussen die geboren zijn in 2020 kunnen reeds vanaf september 2021 komen in-

schrijven. Zij hebben voorrang op andere leerlingen tot begin maart 2022. Maak hiervoor 

tijdig een afspraak. 

 

Indien u uw kind wenst in te schrijven, gelieve op voorhand hiervoor een afspraak te maken met de 

directie via het nummer 03 / 880 27 40 of anne-mie.coopman@dekade.be   

Bij de inschrijving brengt u de sis-kaart of de identiteitskaart mee van uw kind.  


