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NIEUW:                         

BEWEEG-en HINKELPADEN 

 

Met de opbrengst van de wafelverkoop 

sponsorde onze ouderwerking deze mooie én 

duurzame beweegpaden op de speelplaats van 

de lagere school. Niet alleen kansen om veel te 

spelen en te bewegen, maar ook om 

‘bewegend te leren’. Neem een kijkje en 

probeer zelf uit! 

Met dank aan de ouderwerking!  

MIDDAG LAGERE SCHOOL 

Tijdens Corona werden we verplicht om in de 

klas te eten om zo kinderen niet te vermengen. 

We ervaarden hierbij heel wat rust en besloten 

om dit verder te zetten. Alle kinderen van de 

lagere school eten vanaf 1 september in de 

klas om 12u05.  

Kleuters eten wel samen in de eethoek van de 

kleuterschool.  

 

VACATURE: 

MIDDAGOUDERS GEZOCHT! 

Op zoek naar een nieuwe uitdaging? Heb je 

altijd al iets met kinderen willen doen? Dan is 

dit misschien een mooie kans: we zijn op zoek 

naar extra middagouders. Kan je je vrij maken 

van 12u20 tot 13u20 op maandag, dinsdag, 

donderdag en/of vrijdag? Neem dan contact op 

met Greet 

(directie.heieinde@gbsvosselaar.be).  

NIEUW: zwemmen! 

Door de beperkte beurten in het zwembad in 

Beerse, maken we al enkele jaren de keuze 

om enkel de kinderen van het 1ste, 2de en 3de 

leerjaar zwemles te geven. Ze gaan 1x per 

maand zwemmen. We stellen vast dat een 

aantal kinderen de eindtermen zwemmen niet 

behalen op deze manier. We gingen dan ook 

te rade bij experts: oefenbeurten zwemmen 

moeten frequenter georganiseerd worden, 

d.w.z. minstens om de 2 weken. Omdat er niet 

meer zwembeurten beschikbaar zijn, legden 

we de beurten van GBS Centrum en GBS 

Heieinde bij elkaar.  

Zo doen we het: onze school krijgt 

zwembeurten de eerste periode van het jaar 

om de 2 weken. De tweede periode van het 

jaar gaat GBS Centrum naar het zwembad. 

We hopen op deze manier meer impact te 

hebben en iedereen te leren zwemmen. De 

eerste zwembeurt is al op 7 september.   

 

INFOAVONDEN 

SEPTEMBER 

Bij het begin van het schooljaar vertellen de 

klasleerkrachten graag alles over het 

klasleven. Noteer alvast deze data in je 

agenda: 

Maandag 5 september: 1ste leerjaar en 

kleuters mieren en lieveheersbeestjes                  

Dinsdag 6 september: 2de én 6de leerjaar en 

kleuters duizendpoten en sprinkhanen      

Woensdag 7 september: 3de leerjaar       

Donderdag 8 september: 4de én 5de leerjaar  

Maandag 12 september: kleuters libellen, 

vuurvliegjes en vlinders  

De avonden starten steeds om 19u30 in de 

klas van je zoon/dochter. Tot dan! 

 

 

 

• Dinsdag 30 augustus 17u00-

18u30: opendeurmoment  

• Donderdag 1 september: start 

schooljaar 2022-2023 

 

• Bosklassen 5de leerjaar in Durbuy: 

dinsdag 27 tot en met vrijdag 30 

september 2022 

• Zeeklassen 6de leerjaar in Koksijde: 

Maandag 26 tot en met vrijdag 30 

september 2022 

 

• Lokale verlofdagen:  

Maandag 3 oktober 2022 

Vrijdag 27 januari 2023 

 

• Pedagogische studiedag: 

Woensdag 26 oktober 2022 

Vrijdag 28 april 2023 

 

• Schoolhappening: 

Zaterdag 13 mei 2023 

 

Beste ouder, in deze nieuwbrief ontdek je de belangrijkste nieuwigheden van het komende schooljaar. Als lerende organisatie hebben we namelijk 

heel wat bijgestuurd. Na een stralende vakantie zijn we klaar voor een stralende start! Jij ook?  

NIEUW: middagpauze korter! 

Al enkele jaren merken we dat de 

middagpauze erg lang duurde voor onze 

kinderen. We besloten met ons team om hier 

samen verandering in te brengen. Vanaf 1 

september starten we een proefperiode: de 

lessen beginnen ’s middags om 13u20 i.p.v. 

13u35. We maken onze middag dus een 

kwartiertje korter. In de namiddag verlengen 

we de speeltijd met 5 minuten én zetten we 

voor de kinderen in de lagere school 10 

minuten extra  in op ‘leren leren’.  Hierdoor 

blijft het begin- en einduur van school 

ongewijzigd.  

Let op: kinderen die ’s middags naar huis 

gaan eten, worden verwacht aan de poort om 

13u15. 

We evalueren dit proefproject eind oktober. 

Ook aan ouders wordt op dat moment 

gevraagd hoe kinderen deze verandering 

ervaren.  
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 VEILIGE SCHOOLOMGEVING 

 

“In Vosselaar moet elk kind zich veilig te voet of 

met de fiets naar school kunnen verplaatsen”! 

Dat was het principe voor de start van het 

proefproject voorveilige schoolomgevingen en 

schoolroutes. Dit proefproject is in mei 2021 

van start gegaan en is ontstaan vanuit een grote 

nood/vraag van ouders om de 

schoolomgevingen verkeersveiliger te maken 

voor fietsers en voetgangers. 

Het proefproject werd tijdens het schooljaar 

2021-2022 meermaals geëvalueerd. Op basis 

van deze evaluatie werden een aantal 

aanpassingen doorgevoerd. Deze resulteren in 

een definitief verkeersplan voor de 

schoolomgevingen en schoolroutes dat werd 

ingevoerd vanaf 1 augustus 2022. 

Zone fietsstraten in Vosselaar centrum 

Voor de veiligheid van de fietsers, werd beslist 

om in het centrum van Vosselaar een zone van 

fietsstraten aan te leggen. Een fietszone is een 

netwerk van fietsstraten, het begin en einde 

wordt aangeduid met een verkeersbord "zone 

fietsstraat".  

Verkeerssituatie in de schoolomgeving school 

Heieinde 

De Sint Jozefstraat is een schoolstraat. 

Autoverkeer is verboden op schooldagen: 

• Maandag, dinsdag, donderdag en 

vrijdag: 08.10 –08.40 uur en 15.20 -

15.50 uur 

• Woensdag: 08.10 – 08.40 en 11.55 

en 12.25 uur 

Kom je toch met de auto? Parkeer dan 

reglementair op de parking hoek Sint Jozefstraat 

en Heilanders.  

Een uitzondering geldt voor: 

• Bewoners 

• Personen met een parkeerkaart voor 

personen met een handicap 

• Leerlingen of ouders met een 

medisch attest en op doktersadvies 

(aan te vragen via de school) 

fietsers en voetgangers 

Oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers 

Op 4 oversteekplaatsen voor fietsers en 

voetgangers in Vosselaar staat een bord 

‘opgelet fietsers en voetgangers’ 

• Kruispunt Verbindingsstraat – 

Boudewijnlaan 

• Kruispunt Heilanders - Renier 

Sniederspad - Verbindingsstraat 

• Kruispunt Molenstraat – 

Galgeneindsepad 

• Kruispunt Berkenmei – Dreef 

Op 3 oversteekplaatsen voor fietsers en 

voetgangers in Vosselaar is het 

snelheidsregime 30 ingevoerd zodat fietsers en 

voetgangers veilig kunnen oversteken.  

• Kruispunt Verbindingsstraat – 

Boudewijnlaan 

• Kruispunt Molenstraat – 

Galgeneindsepad 

• Kruispunt Berkenmei – Dreef 

Verbetering fietssuggestiestroken Heilanders – 

Verbindingsstraat - Hofeinde 

Op het Hofeinde, de Heilanders en in de 

Verbindingsstraat werden onderbroken lijnen 

aangebracht bovenop het rode wegdek! Dit is 

een verbetering van de huidige 

fietssuggestiestroken. 

Info? 

Dienst mobiliteit  tel. 014 60 08 27 (niet op 

woensdag) e-mail: mobiliteit@vosselaar.be 

OPENDEURMOMENT 

 

De juffen en meesters zijn druk in de weer om 

de klas instapklaar te maken. Op dinsdag 30 

augustus is iedereen welkom tussen 17u00 en 

18u30 om een kijkje te nemen in de klas. Het 

oudercomité trakteert alle kinderen op een 

appelsapje en alle ouders op een glaasje cava. 

Breng je glas mee en het wordt één keer gratis 

gevuld!  

 

 HOND OP SCHOOL? 

 

Ik ben schoolhond Mollie en samen met 

mijn baasje, juf Marjan (ondersteuner op de 

school), wil ik een AAI-team worden. 

Daarom volgen we een opleiding bij 

AAPvzw: een organisatie die sterk gelooft in 

de voordelen van dieren in de zorgsector en 

het onderwijs. 

Als schoolhond help ik kinderen bij het 

ontwikkelen van vaardigheden zoals: 

zelfvertrouwen vergroten, emoties uiten, 

duidelijk communiceren, samenwerken … 

We willen er mee voor zorgen dat alle 

leerlingen lekker in hun vel zitten en op een 

fijne manier met elkaar kunnen omgaan. 

Bij AAPvzw krijgen we een professionele 

opleiding, waar ook een stage bij hoort. Die 

mogen we lopen op het Heieinde. Hoe dat 

precies in zijn werk zal gaan, zoeken we 

momenteel nog samen uit, maar ik houd 

jullie zeker op de hoogte. 

Mijn baasje en ik hebben er alvast heel veel 

zin in! 

Intussen kan je mij 

alvast een beetje beter leren kennen en 

mijn avonturen volgen via mijn website 

www.molliegoldendox.be . Heb je nog 

vragen? Stuur een mail naar 

marjan.wouters@beerse.be. 

 

VERLOREN VOORWERPEN 

Bij het einde van het schooljaar bleef er heel 

wat achter op school. Tijdens het 

opendeurmoment spreiden we nog 1 x alles 

uit; kom zeker langs om te kijken of er iets 

van je kinderen bij ligt. 

WAAR? Afdak lagere school 
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