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Ontwerp Stokken &Staarten  

 

 

-ma. 17 mei: instapmoment bij de 

lieveheersbeestjes – we verwelkomen 4 

nieuwe kleuters! 

-do. 20 mei: sportdag lagere school 

-ma. 24 mei: Pinkstermaandag – geen 

school 

-wo. 26 mei en 23 juni: zwemmen voor 

1 en 2 

-vrij. 25 juni 19u30: proclamatie 6de 

leerjaar  

-wo. 30 juni 12u00: start grote vakantie 

DATA VOLGEND SCHOOLJAAR 

-zeeklassen 6de leerjaar: 20 tot en met 24 

september 2021 

-bosklassen 5de leerjaar: 27 tot en met 30 

september 2021 

-lokale verlofdagen: vrijdag 1 oktober 

2021 en maandag 31 januari 2021 

-pedagogische studiedag: woensdag 20 

oktober 2021 

 

 

 

 

 

GROTE MEETDAG OP SCHOOL  

    

   

    

Meten, als onderdeel van wiskunde, staat voor ons team dit schooljaar in de focus. We kozen  

dit item omdat onze leerlingen, samen met heel veel andere leerlingen in Vlaanderen, eerder 

laag hierin scoren bij de OVSG-toetsen 6de leerjaar. Hoog tijd dus om onze didactische 

afspraken op school rond dit leerdomein vast te pakken. Alle inzichten die we het voorbije 

jaar verzamelden, brachten we samen in een actieve meetdag op maandagnamiddag 10 mei. 

Een ‘klein’ beeldverslag van een boeiende namiddag…   

Wie is de grootste? Passen en meten met je 

eigen lijf in de kleuterschool….   

Samen op de weegschaal…         

Geraken we tot 50 kg? 

Kan een auto sneller/verder rijden als we 

hem van een hoogte laten rijden?  

Opdracht voor het 6de leerjaar: organiseer je eigen proclamatie! Hoe kunnen we gezinsbubbels veilig 

organiseren op de speelplaats? Hoeveel hapjes/drankjes kan je kopen met een budget van 10 euro per gezin? 

Alles wat in de kleuterschool en lagere school aan bod kwam, passen we toe in een levensechte opdracht.  

De klas mag op uitstap naar de Lilse bergen! 

Ontcijfer tabellen en stel met een beperkt 

budget een programma naar keuze samen. .   

Programmeren in het vierde leerjaar: lees de 

code en laat een ‘robotje’ een parcours 

afleggen binnen een bepaalde tijd.  
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WEEK VAN DE 

OPVOEDING 

Deze week start de ‘week van de opvoeding’. 

Samen met het ‘Huis van het Kind’ en de bib, zijn 

er een aantal interessante webinars. 

https://www.vosselaar.be/week-van-de-

opvoeding-gratis-lezingen 

Soms loopt het opvoeden van jonge kinderen 

thuis niet zoals verwacht. Wist je dat je met vragen 

hierover altijd terecht kan bij Lentekind? Klik HIER 

voor meer info.  

HERINSCHRIJVING + ORGANISATIE 

VOLGEND SCHOOLJAAR  

Inschrijvingen en herinschrijvingen werden 

ondertussen afgerond. We zijn nu volop bezig 

met de organisatie van komend schooljaar. 

Tijdens de laatste week van juni hoor je van ons 

in welke klas je kind volgend schooljaar kan 

verder groeien. 

Zo kan iedereen met een gerust gevoel de 

vakantie ingaan. Hopelijk laten de maatregelen het 

toe om eind augustus een opendeurmoment te 

organiseren. Wij pinden dit alvast op vrijdag 27 

augustus tussen 17u00 en 19u00.   

MACRAMé bandjes tijdens de 

middag 

 

Soms duurt de middagpauze lang… samen 

‘macramébandjes’ maken kan het verschil 

maken.  

GEWIJZIGDE VERKEERSSITUATIE 

VANAF 25 MEI  

Om onze schoolomgeving zo veilig mogelijk te 

maken, besliste het gemeentebestuur om de 

volledige St. Jozefstraat schoolstraat te maken! 

Dat betekent dat je tussen 8u15 en 8u45 en 

15u30 en 16u00 niet meer met de wagen in de 

straat kan. Iedereen de fiets op!  

Kan het echt niet? Dan kan je vanaf nu enkel 

parkeren op de parking naast de Moer.  

 

HONDEN AAN DE SCHOOLPOORT 

Honden horen niet thuis aan de schoolpoort! 

Voor kleine kinderen zijn honden vaak 

angstaanjagend; zij zijn voor hen even groot als 

voor volwassenen een koe of een paard! Stel je 

voor! 

  

Dank je wel om de hond thuis te laten als je 

kinderen ophaalt aan de school.  

 

BOSKLASSEN 2021  

Samen naar Durbuy in het 5de leerjaar! Al jaren 

een stevige traditie in onze gemeentescholen. 

Niet alleen aansluitend bij de leerstof 5de leerjaar, 

maar zeker ook eigen grenzen verleggen, 

loskomen van thuis, groeien in zelfvertrouwen,…  

Omdat kinderen het voorbije jaar niet konden 

logeren bij anderen of op kamp konden gaan, 

beseffen we dat de bosklassen een grote stap zijn. 

Daarom beslisten we samen met de schoolraad 

om de bosklassen in te korten tot 3 nachten in 

plaats van 4. Tegelijkertijd beperken we zo ook 

het financiële plaatje. Een win-winsituatie dus.    

 

GEFELICITEERD! 

Juf Katleen van het vijfde leerjaar en haar man, 

zijn samen de trotse ouders geworden van Joris.  

We wensen hen heel veel geluk met hun zoontje! 

 

 ACTUELE CORONA-INFO 

Op dit moment zijn er geen positieve 

besmettingen in de school. Hopelijk kunnen we 

dat zo houden tot 30 juni… 

De nieuwe richtlijnen rond proclamatie zijn 

toegekomen; we bekijken hoe we op 25 juni onze 

zesdejaars feestelijk én veilig kunnen uitzwaaien. 

We houden jullie verder op de hoogte.  

 

PIRLS en andere testen  

Ons 4de leerjaar mag dit jaar deelnemen aan de 

Europese PIRLS-toetsen voor begrijpend lezen. 

Kijk hoe ze zwoegen…. 

 

Naast deze toetsen komen in juni ook de IOK-

toetsen eraan in alle leerjaren én de OVSG-toets 

in het 6de leerjaar. We nemen deel aan deze 

toetsen om informatie te krijgen over het leren 

van onze kinderen. Hoe doen wij het in 

vergelijking met andere scholen in Europa, in 

Vlaanderen, in de regio?  Interessant materiaal 

om ons onderwijs kwaliteitsvol bij te sturen. 

MIDDAGOUDERS GEZOCHT 

Na een verdienstelijke periode in onze school, 

gaan in september een aantal middagmoeders op 

rust. Daarom zijn wij op zoek naar nieuwe 

middagouders! 

Wat betekent dit? 

-elke middag tussen 12u20 en 13u20  

-samen met kinderen eten en daarna begeleiden 

van het spel op de speelplaats 

Contract? 

-arbeidsovereenkomst met de gemeente 

Vosselaar. Meer info bij de personeelsdienst 

(014/60 08 32) 

 Wat verwachten we? 

-veel enthousiasme om samen met kinderen een 

fijne middag door te brengen op school 

-warme, empathische mensen met voeling voor 

kinderen en hun leefwereld  

Meer info of sollicitatie bij Greet 

(directie.heieinde@gbsvosselaar.be) of 

telefonisch tijdens de schooluren op 014/614342 

https://www.vosselaar.be/week-van-de-opvoeding-gratis-lezingen
https://www.vosselaar.be/week-van-de-opvoeding-gratis-lezingen
http://www.lentekind.be/oud/Algemene%20kaart.pdf
mailto:directie.heieinde@gbsvosselaar.be

