
Graag willen wij alle ouders en kinderen vragen om tijdig op school aanwezig te 
zijn. De schoolpoorten gaan open vanaf 8u30.     Vanaf die momenten starten 
dan ook de bewakingen. De school begint om 8u50, voor deze tijd worden alle 
kinderen op school verwacht !  

Enkel de kleuters van juf Lore worden ‘s morgens naar de klas gebracht.  De 
andere kinderen worden aan de poort afgezet. 

Wie te laat is, spreekt de leerkracht aan.  Wie ’s middags naar huis gaat eten, 
kan pas na 12u30 terug terecht op school! 

Goed begonnen, is half gewonnen! 

Dag, zomervakantie!   

Hallo, nieuw schooljaar! 

Hopelijk hebben jullie kinderen een fijne 
zomervakantie gehad en kunnen ze 
weer vol energie het nieuwe schooljaar 
starten.  Wij wensen hen alvast heel 
veel succes.  De leerkrachten kijken er 
naar uit om hen te mogen verwelkomen 
op 1 september.  Ze zijn er helemaal 
klaar voor om er samen met jullie kin-
deren een onvergetelijk  schooljaar van 
te maken. 

 

Een fijne start!  September 2022  

Belangrijke datums  

Donderdag 1 : Eerste schooldag 

Maandag 5 : sportkriebeldag/veldloop 6e lj. 

Dinsdag 6  : sportkriebeldag/veldloop 5e lj. 

Woensdag 7 : infoavond lager onderwijs 

Donderdag 8 : sportkriebeldag/veldloop 4e lj. 

Vrijdag 9 : sportkriebeldag/veldloop 3e lj. 

Maandag 12 : - sportkriebeldag/veldloop  

                         1e en 2e lj. 

                      - Vergadering OVS 

Woensdag 14 : infoavond kleuter onderwijs 

Vrijdag 16 : strapdag 

Maandag 19 : geen school (conferentie) 

Maandag 26 : Prezi Natuurpunt 5e en 6e lj. 

Donderdag 29: - Workshop windmolens 6A 

                       - Samentuin 3e lj. 

Vrijdag 30 : Workshop windmolens 6B 

 

WELKOM in   



Afspraken bij het afhalen  
 

‘s Middags: 

De bel gaat om 12u en om 15u30(15u40  op maandag). De kinderen 

die  ‘s middags naar huis gaan worden afgehaald aan de poort.   

 

Einde schooldag: 

De kleuters worden op het einde van de schooldag afgehaald aan de 

klas!   

De kinderen van het 1e leerjaar worden afgehaald aan de trap aan het 

gebouw van het 1e leerjaar.   

De kinderen van het 2e leerjaar en 3B worden afgehaald aan de klas. 

(Ouders wachten voor de klas op de speelplaats.)   

De kinderen van 3A en 4B worden afgehaald aan het poortje van de 

tussenspeelplaats (Beringsesteenweg). 

De kinderen van 4A, 5e leerjaar, 6e leerjaar worden afgehaald of ver-
trekken aan de poort van de Pastoor Aertsstraat of aan de poort naast 

de parochiezaal. 

Verloren voorwerpen 

Schrijf de naam van je kind op alles wat 

in en uit de boekentas gaat en op alle          

kledingstukken die in de klas aan- en 

uitgaan. Zo kunnen de leerkrachten  

verloren gelegde voorwerpen en  kle-

dingstukken  terugbezorgen.  Bedankt! 



Infobrochure 

Het schoolreglement staat op de site.  Wie niet beschikt over internet-

mogelijkheden kan een papieren versie aanvragen op het bureel.  

 

 

 

 

 

 

Graag nodigen wij alle ouders uit op de infoavond. 

Kleuteronderwijs: 

Woensdag 14 september om 19u.30 gaat de infoavond voor het kleuteron-

derwijs door.  Jullie worden eerst verwacht in de parochiezaal voor de alge-

mene info en daarna worden jullie in de klas van jullie kind verwacht. De 

juf geeft dan de informatie over de klaswerking. 

In de wijkschool in Immert worden de ouders om 19u.30 in de klas van 

hun kind verwacht.  De juf geeft dan de informatie over de klaswerking en 

daarna wordt de algemene info gegeven. 

Lager onderwijs: 

Woensdag 7 september om 19u.30 gaat de infoavond voor het lager onder-

wijs door.  Jullie worden eerst verwacht in de parochiezaal voor de algeme-

ne info en daarna worden jullie in de klas van jullie kind verwacht. De juf 

geeft dan de informatie over de klaswerking. 
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