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Ontwerp Stokken &Staarten  

 

 

-maandag 19 april: instapmoment bij de 

lieveheersbeestjes – we verwelkomen 10 

nieuwe kleuters tussen 8u00 en 8u15! 

-wo. 21 en wo. 28 april: 

adviesgesprekken 6de leerjaar 

-wo. 28 april: zwemmen voor 1ste en 2de 

leerjaar  

-do. 13 en vrij. 14 mei: 

Hemelvaartweekend – geen school 

-ma. 17 mei: instapmoment bij de 

lieveheersbeestjes – we verwelkomen 3 

nieuwe kleuters! 

-ma. 24 mei: Pinkstermaandag – geen 

school 

-wo. 26 mei: zwemmen voor 1 en 2 

-vrij. 25 juni: proclamatie 6de leerjaar  

-wo. 30 juni 12u00: start grote vakantie 

 

 

 DE DEUREN VAN DE SCHOOL GAAN WEER OPEN OP 19 APRIL! 

                           

 

 

 

  

 

WAT VERANDERT ER?  

• ETEN IN DE REFTER MAG WEER IN ONZE KLASBUBBEL! 

• BIJ GOED WEER GAAN WE BUITEN PICKNICKEN!  

 

WAT BLIJFT ER?  

• MONDMASKERS VERPLICHT voor kinderen van het 5de en 6de leerjaar 

• OUDERS NIET TOEGELATEN in het schoolgebouw – geen opendeurmomenten of fysieke inschrijvingen 

• BRENGEN EN AFHALEN volgens de afspraken zoals voorheen (VERPLICHTE CIRCULATIE OP DE 

KLEUTERSPEELPLAATS!) 

•  WARME GLIMLACH ACHTER HET MONDMASKER VAN DE JUF EN MEESTER 

 

 ACTUELE INFO CORONA 

Tijdens de paaspauze kregen we van  3 

gezinnen de melding van 

Coronabesmettingen. Het tracingteam 

liet ons weten dat het gaat om COVID-

besmettingen binnen het gezin en dat 

er geen enkele link is met de school.  

Ben je zelf of je kind ook positief getest 

tijdens de vakantie en heb je dit 

vergeten te melden? Laat het ons snel  

weten!  
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WAFELTJES OUDERCOMITé 

Dank je wel iedereen om zoveel wafels te 

bestellen! We mochten een totale winst van 

wel 4 000 euro noteren. Hiermee kunnen we 

opnieuw extra uitdagend materiaal voor op 

de speelplaats bestellen. Op de foto’s 

hieronder kan je zien hoe enthousiast en 

inventief onze kinderen spelen met Creatool 

(vorige gift van het oudercomité): 

 

 

AANMELDINGEN  

De aanmeldingsperiode voor nieuwe 

inschrijvingen voor volgend schooljaar is 

achter de rug. Alle vrije plaatsen in de 

kleuterschool zijn ingenomen; dat betekent 

dat er in de loop van volgend jaar geen extra 

kleuters meer kunnen instromen.  

INSCHRIJVEN HUIDIGE LEERLINGEN 

Zit je al bij ons op school? Dan willen we 

graag weten of dat ook volgend schooljaar zo 

zal blijven. Jullie ontvangen in de loop van 

volgende week een digitaal 

herinschrijvingsformulier via het 

ouderplatform.  

Zit je kind in de lagere school en wil je de 

levensbeschouwelijke keuze wijzigen? Dan 

geef je dit aan via dit formulier; wijzigen kan 

enkel tot 30 juni. Daarna is dit niet meer 

mogelijk.  

 

 

SECRETARESSENDAG  

15 april is 

secretaressendag! Een perfecte dag om ons 

secretariaat in de bloemetjes te zetten.  

Achter die vriendelijke stem aan de telefoon 

zit namelijk Naomi.  

Door Corona hebben jullie haar wellicht nog 

niet vaak gezien. Naomi heeft een 

lerarenopleiding genoten, maar kiest er 

bewust voor om secretariaatswerk te doen. 

Een echte meerwaarde voor de school dus, 

want we kunnen haar ook af en toe inzetten 

in de klas én tijdens de middag.  

Marie-Christine, onze vorige secretaresse, is 

herstellende van een ziekte; zij stelt het 

ondertussen gelukkig weer heel wat beter! 

Ook voor haar een bloemetje én spoedig 

herstel gewenst! 

 

NIEUWE SCHOOLRAAD 

Dit zijn de ouders die in de nieuwe 

schoolraad zetelen: 

-Cathrien, mama van Thor, Ward, Noah  en 

Kato 

-Matthijs, papa van Karlijn en Sepp 

-Jelle, papa van Siel  

GRATIS IJSJES 

Corona heeft ook voordelen! Ijsjesfabrikant 

Ijsboerke deelde voor de vakantie gratis ijsjes 

uit voor heel de kleuterschool.  

 

MEER CORONA-VOORDELEN  

Door de maatregelen kunnen heel wat 

activiteiten niet doorgaan. Jammer.. 

Tegelijkertijd is er nu  meer effectieve 

onderwijstijd. Deze uitdaging nemen we 

graag op en zoomen in op kwaliteitsvol 

meetonderwijs. 

Op maandag  10 mei organiseren we in alle 

klassen meetcircuits: actief aan de slag met 

boeiende meetopdrachten. Leren van en met 

elkaar om samen te zorgen voor een sterke 

basis wiskunde.  

LERARENTEKORT NU OOK 

IN ONZE SCHOOL 

Heel wat scholen kunnen geen leerkrachten 

meer vinden om vervangingen te doen. Ook 

in onze school is er geen vervanging 

gevonden voor zorgjuf Saar, die na de 

paasvakantie op bevallingsrust gaat. 

  

Hoe lossen we dit op? 

Dankzij onze schoolkeuze om in te zetten op 

een stevig ‘middenkader’, kunnen we toch de 

zorg voor elk kind blijven garanderen. Heel 

het team zet zich samen in en taken werden 

onderling herverdeeld. Top team! 

  


