
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Tijdens de zomermaanden zullen traditiegetrouw enkele opfrissingswerken gebeuren.   
Zo gaan we aan de slag in de rotonde, die we uitbreiden met een deeltje van de 
gang. Een laagje verf, wat nieuw materiaal en deze klas zal er piccobello uitzien.  
Ook de inhoud van onze zandbak moet vernieuwd worden. Dus oud zand eruit, nieuw 
zand erin. Hier en daar moet er nog een extra klusje uitgevoerd worden. Ook de bei-
de tuinen moeten eens grondig onder handen genomen worden. We proberen ook 
een zitbankje te maken in de tuin op de Antwerpsesteenweg en dit ter nagedachtenis 
van wijlen juf Annick. We proberen ook onze speelplaats nog een beetje op te frissen. 
Je ziet, we zullen ook tijdens deze vakantie niet stilzitten.  
 
Geniet van een deugddoende vakantie.  
Hopelijk tot op dinsdag 25 augustus of tot op dinsdag 1 september.  
Kurt Rotsaert, directie 

 

 
Voor volgend schooljaar kunnen we alvast de volgende info meegeven 

 

NIEUWSBRIEF  

juli/aug 2015 

Weet je ‘t al? 

 

!!!   OPEN KLASMOMENT   !!! 
DINSDAG 25 AUGUSTUS 2015 

 

Open klasmoment voor alle peuters, kleuters en leerlingen van onze school! 
Kom gerust kennis maken met je nieuwe juf/meester en je nieuwe klas  

en dit van 17.00 uur tot 18.00 uur. 

Iedereen is van harte welkom !!! 

Beste ouders, beste meisjes en jongens,… 

 

KLASVERGADERINGEN   
(start om 19.30 uur in de klas) 

 
KLEUTERSCHOOL 
goudvisjes, kikkertjes en schildpadjes: donderdag 17 september ‘15 
kreeftjes, eendjes en zeesterretjes: donderdag 10 september ‘15 
zeepaardjes, snorkeltjes en octopusjes: donderdag 3 september ‘15 
 
LAGERE SCHOOL 
1ste leerjaar: dinsdag 8 september ‘15 
2de leerjaar: woensdag 9 september ‘15 
3de leerjaar: dinsdag 1 september ‘15 
4de leerjaar: woensdag 2 september ‘15 
5de leerjaar: maandag 7 september ‘15 
6de leerjaar: dinsdag 15 september ‘15 



 

INDELING KLASSEN 

EERSTE SCHOOLDAG 
We starten het nieuwe schooljaar op dinsdag 1 september met het belteken om 8.30 uur. De 
ouders van onze leerlingen mogen die dag gerust meekomen om de start van het nieuwe school-
jaar bij te wonen. Alle leerlingen komen samen op de Antwerpsesteenweg. Er is reeds voor-
schoolse opvang voorzien vanaf 7.30 uur en naschoolse opvang tot 18.00 uur. Vanaf die dag kan 
er over de middag op school gegeten worden. Na de klastijden mogen de kinderen aan de uit-
gangen worden opgewacht (wil met uw kind een duidelijke afspraak maken aan welke kant en in 
welke rij hij/zij de school moet verlaten). De leerlingen van de Antwerpsesteenweg worden afge-
haald op de speelplaats, nadat de eerste rijen vertrokken zijn en de poorten door de leerkrachten 
zijn geopend. Ook na 2 september komen alle leerlingen 's morgens samen op school op de Ant-
werpsesteenweg. Dit is wel een druk moment, doch behouden we deze regeling omdat heel wat 
broertjes/zusjes hierdoor samen kunnen worden afgezet op één vestigingsplaats. De leerlingen 
van de Beelbroekstraat (3A - 3B - 3C - 4A - 4B - 5A - 5B - 5C - 6A - 6B) worden na het belteken 
naar hun vestigingsplaats begeleid. 
 
LESTIJDENPAKKET 
In de kleuterschool hebben we dit schooljaar 10 volwaardige klassen: onthaalklasje: de dolfijn-
tjes, 1ste kleuterklas: goudvisjes, kikkertjes en een nieuwe klasje, nl de schildpadjes, 2de kleuter: 
kreeftjes, eendjes en zeesterretjes, 3de kleuter: zeepaardjes, snorkeltjes en octopusjes. Supple-
mentair wordt een ambt ingericht ter ondersteuning van de klasleerkracht om extra zorgen te 
vertrekken aan de leerlingen die dit nodig hebben: juf Patricia. Kleutergymmen: door juf Sonja. 
Pedagogische ondersteuning directie: juf Patricia en juf Sonja. 
In de lagere school voorzien we 16 volwaardige klassen. Zorg: juf Inge (coördinator), juf Lisa en 
meester Geert, voor ICT en pedagogische ondersteuning directie: meester Geert. Gymmen: juf 
Nancy en meester Mathieu. 

 KLEUTERSCHOOL - AFDELING ANTWERPSESTEENWEG   
 dolfijntjes: juf Gerda     zeepaardjes: juf Céline (3de kleuter)  
 goudvisjes: juf Heidi  (1ste kleuter)  snorkeltjes: juf Isabel (3de kleuter)  
 kikkertjes: juf Darline (1ste kleuter)  octopusjes: meester Johan (3de kleuter)  
 schildpadjes: juf Bieke (1ste kleuter)  zorgleerkracht: juf Patricia  
 kreeftjes: juf Ann (2de kleuter)   kleutergymmen: juf Sonja  
 eendjes: juf Sophie (2de kleuter)  kinderverzorgster: juf Dominique 
 zeesterretjes: juf Gwen (2de kleuter)      
     

 LAGERE SCHOOL      
 AFDELING ANTWERSESTEENWEG AFDELING BEELBROEKSTRAAT 
 1A: juf Vicky 3A: juf Katrien  
 1B: juf Stefanie en juf Lisa 3B: juf Evy 
 1C:  juf Isabel  3C: juf Leen 
 2A: juf Marleen 4A: juf Riet 
 2B: juf Anouk  4B: juf Kathie 
 2C: juf Veroniek 5A: meester Dirk 
 zorgcoördinator: juf Inge 5B: juf Greet 
 zorgleerkracht: juf Lieve en juf Lisa 5C: juf Barbara 
 ICT-coördinator: meester Geert 6A: juf Evelien  
 gym: juf Nancy en meester Mathieu 6B: meester David 
  
 directie: Kurt Rotsaert 
 pedagogische ondersteuning directie: juf Patricia, meester Geert en juf Sonja 
 zorgcoördinator : juf Inge 
 secretariaat Antwerpsesteenweg: juf Annick en juf Evelien 
 secretariaat Beelbroekstraat: juf Dominique 
 toezichten: Inge, Anja, Els, Louiseke, Marie-Anne, Wendy en Vannessa 
 onderhoud: Noël, Inge, Adelheid, Vannessa en Louiseke  



 

SCHOOLTIJDEN (LAAT ONS ALLEN OP TIJD ZIJN!) 
 

 
 
 
 
 
 
Mogen we aandringen op het stipt volgen van deze uurregeling? Doorgaans is het niet de schuld 
van de kinderen dat ze te laat komen. Ook de kleuters worden tijdig op school verwacht. Stuur ze 
echter ook niet te vroeg naar school, indien dit niet noodzakelijk is. 
 
KOM OP TIJD 
Het is belangrijk dat we de schooluren respecteren. Maak er een gewoonte van om steeds op 
tijd op school aanwezig te zijn. Niets is zo vervelend als je openingsmoment steeds te moeten 
onderbreken voor kinderen die te laat zijn. Ook het aanduiden van de maaltijden loopt dan ver-
traging op maar erger is het voor je kind. Het mist een deel van het openingsmoment, wat een 
zeer belangrijk onderdeel van de dag is en het voelt zich onnodig in de kijker geplaatst. 
Ook voor het secretariaat is het vervelend om steeds het werk te moeten onderbreken en ou-
ders erop te wijzen dat ze op tijd moeten komen. Dus één boodschap: KOM OP TIJD. De 
schoolpoorten worden 5 minuten na het belteken gesloten, wil je iets meedelen aan de juf of aan 
de meester kom dan vroeger naar school. De ouders van alle kleuters en leerlingen (uitgenomen 
1ste kleuter en onthaal) worden niet meer op de speelplaats verwacht. 
 
AFWEZIGHEDEN 
Lagere school: elke afwezigheid wordt door de ouders zo vlug mogelijk gemeld.  

• een schriftelijk attest wordt steeds gevraagd voor een afwezigheid wegens ziekte tot en met 
drie opéénvolgende schooldagen, behalve als de leerling in het lopende schooljaar al vier 
maal met een verklaring van de ouders afwezig is geweest wegens ziekte. 

• een medisch attest wordt steeds gevraagd voor elke afwezigheid wegens ziekte van meer dan 
drie opéénvolgende schooldagen en voor elke afwezigheid wegens ziekte nadat de leerling 
in het lopende schooljaar al vier maal met een verklaring van de ouders afwezig is  gemeld we-
gens ziekte. 

Kleuterschool: er worden geen attesten ingeleverd; de kleutertjes zijn immers niet leerplichtig, 
maar een telefoontje stellen we steeds op prijs. 
 
UITZONDERLIJKE TOELATINGEN 
Het kan gebeuren dat leerlingen 'uitzonderlijk' eens de school vroeger moeten verlaten. Dit kan 
alleen mits voorafgaande toelating van de directeur welke u aanvraagt via een schrijven EN mits 
de leerling op school wordt afgehaald. 
 
BERICHTEN VOOR KLEUTERS  
Belangrijke berichten voor de ouders van kleuters bezorgen we via een heen- en weerboekje. Mo-
gen we de medewerking vragen van alle ouders om dit boekje de dag nadien terug mee te geven 
(soms wordt ook om een antwoord gevraagd). Op deze wijze willen we alle briefwisseling vlot en 
correct doen verlopen.  
 
OUDERCONTACTEN 
In de loop van het schooljaar zijn heel wat contactmogelijkheden met de directie en de leerkrach-
ten voorzien. In de loop van de maand september zullen alle ouders per leeftijdsgroep (kleuters) 
en per leerjaar uitgenodigd worden voor een klas-infovergadering. Tijdens deze avond zullen de 
leerkrachten u hun klaswerking even verduidelijken. De individuele oudercontacten van het eer-
ste trimester (kleuter en lager) worden eind november/begin december gepland. In februari wor-
den enkel dié ouders voor een contact uitgenodigd waar een nieuw gesprek noodzakelijk blijkt. De 
uitnodigingen voor al deze contacten zullen u ten gepaste tijde worden overgemaakt. Ook buiten 
de georganiseerde contacten kan u de leerkracht van uw kind spreken; het volstaat een gesprek 
aan te vragen via de schoolagenda van uw kind of via een afzonderlijk schrijven. 

maandag: van 8.30 uur tot 11.40 uur en van 13.10 uur tot 15.30 uur 
dinsdag: van 8.30 uur tot 11.40 uur en van 13.10 uur tot 15.30 uur 

woensdag: van 8.30 uur tot 12.05 uur 
donderdag: van 8.30 uur tot 11.40 uur en van 13.10 uur tot 15.30 uur 

vrijdag: van 8.30 uur tot 11.40 uur en van 13.10 uur tot 15.30 uur 



 

RAPPORTBOEKJE 
Op de klasvergadering zal de leerkracht hierover meer uitleg verschaffen. 6x per jaar krijgt elke 
leerling van de lagere school een rapport mee naar huis. Dit rapport wordt door de directeur aan 
de leerlingen overgemaakt; mocht hiervoor onvoldoende tijd zijn dan viseert de directie deze 
vooraf. Per semester zijn er 3 perioderapporten en is er een syntheserapport eind januari en eind 
juni. Naast dit rapportboekje hebben we ons schooleigen gymboekje. Dit boekje vormt een over-
zicht van wat uw kind in de loop van het jaar heeft bereikt. Er wordt bij de gymevaluatie sterk re-
kening gehouden met de attitudes van uw kind. 
 
MIDDAGMALEN EN SCHOOLREKENINGEN 
Op de volle schooldagen kunnen de kinderen over de middag op school blijven. Er is keuze tus-
sen warme maaltijd, soep, vruchtensap of water. De betaling van deze diensten gebeurt via 
maandrekeningen. Mogen wij aandringen op een stipte betaling en binnen de 14 dagen na ont-
vangst van de maandrekening: ook wij moeten de leveranciers op tijd kunnen vergoeden. Heel 
wat ouders regelen de betalingen met een domiciliëring. Wie dit in de toekomst ook wil, kan 
steeds op school een aanvraagformulier bekomen. De school zorgt dan zelf voor de verdere stap-
pen. De leerlingen die boterhammen meebrengen naar school moeten dit doen in een GENAAM-
TEKENDE brooddoos. Zij brengen zelf GEEN drank mee. De leerlingen hoeven niet per week in 
te schrijven voor het middagmaal. Elke dag wordt aan de klasleerkracht meegedeeld van welke 
dienst men gebruik wenst te maken (ouders van kleuters melden dit via een briefje). Een warme 
maaltijd kost € 3,55, soep of fruitsap/water € 1,40 (hierin zijn de bewakingsvergoeding reeds ver-
rekend). Wij doen onze uiterste best geen fouten te maken in de schoolrekeningen. Mocht u een 
foutieve factuur ontvangen, wil ons dan hierover inlichten (zowel in positieve als in negatieve zin!). 
Wij trachten u bij elke activiteit bij voorbaat in te lichten welke bijkomende kosten zullen verrekend 
worden. Leerlingen die geen gebruik maken van de middagdiensten verlaten de school om 11.45 
uur en kunnen de school opnieuw binnenkomen vanaf 12.55 uur.  
 
SCHOOLMELK 
Iedere schooldag kunnen de leerlingen melk drinken op school. De eerste beurt is voorzien op 
donderdag 4 september. In het begin van het schooljaar kan men via een berichtje hierop inschrij-
ven voor het ganse schooljaar; wil men deze dienst stopzetten dan volstaat het ons dit via een 
briefje mee te delen op het einde van een maand. Dit schooljaar is de prijs € 0,35/melk. Zieke 
leerlingen nemen na hun terugkeer op school de melkjes mee naar huis. 
 
NAAMTEKENEN 
Met aandrang vragen wij dat ALLE kledingstukken genaamtekend worden. Ook na het afgelopen 
schooljaar moesten we opnieuw verschillende pakketten “verloren” kledij aan een caritatief werk 
bezorgen daar er geen naam te bespeuren viel. Wil ook de naam noteren aan de binnenzijde van 
de gympantoffels. 
 
SCHOOLKALENDER 
Begin oktober verspreiden wij een schoolkalender. Daarop zullen alle reeds gekende schoolactivi-
teiten worden vermeld. Het is aan te raden deze kalender goed bij te houden en te raadplegen.  
 
ZWEMMEN 
ALLE leerlingen van de lagere school gaan zwemmen. Dit schoolzwemmen is niet vrij: het is im-
mers een les lichamelijke opvoeding onder leiding van de gymleraar en de klasleerkracht. Leer-
lingen die om medische redenen niet mogen zwemmen moeten een bewijs hiervan voorleggen, 
geschreven door de ouders (als het een éénmalige vrijstelling betreft) of door een arts (als het om 
een langdurige periode gaat). In de eindtermen staat dat alle leerlingen op het einde van de ba-
sisschool moeten kunnen zwemmen. Dit is slechts haalbaar als de leerlingen regelmatig deelne-
men aan de zwembeurten. De zwemlessen gaan door in het zwembad Rozenbroeken te St-
Amandsberg. Prijs: vervoer van en naar het zwembad: € 1,35 te betalen door de ouders. De toe-
gang tot het zwembad bedraagt € 1,10 en wordt integraal door de school gedragen (gratis onder-
wijs).  
  



 

SNOEPEN 
Dit is in alle omstandigheden op school verboden. Zelfs ter gelegenheid van verjaardagstrakta-
ties vragen we geen snoep mee te geven. Traktaties zijn immers overbodig; dit geeft té veel 
aanleiding tot verplichtingen. Graag uw hulp hiervoor. Wie toch een attentie wil voorzien voor 
een verjaardag kan steeds, zoals dit vorige schooljaren reeds meermaals gebeurde, de klas-
groep “trakteren” met één of ander puzzel- of gezelschapsspel (kleuters) of een boek voor de 
klasbibliotheek (lagere). 
 

VOORSCHOOLS TOEZICHT 
Vanaf dinsdag 1 september kunnen de leerlingen die om één of andere reden vroeger dan 8.15 
uur (tijdstip waarop de poorten opengaan) op school moeten zijn, gebruik maken van het voor-
schools toezicht. Dit toezicht vangt aan om 7.30 uur. Hiervoor wordt een vergoeding van  
€ 0,80 per dag gevraagd, omdat deze dienst niet wordt gesubsidieerd. Dit wordt verrekend via 
de maandrekeningen. Dit voorschools toezicht gaat door op de Antwerpsesteenweg. Leerlingen 
die te vroeg aan de schoolpoort staan, moeten gebruik maken van dit toezicht. Stuur uw kin-
deren niet te vroeg naar school indien dit niet nodig is! 

 
NASCHOOLSE DIENSTEN 
De betaalde bewakingen vangen aan 15 minuten na het einde van de lessen. We hopen dat 
men de nodige stiptheid aan de dag legt bij het einduur van deze bewakingen. Men hoeft niet 
elke dag in de studie te blijven. Indien dit noodzakelijk is kan dit eveneens sporadisch gebeu-
ren. Maak echter ‘s morgens duidelijke afspraken met uw kind(eren).  
Na schooltijd, op maandag, dinsdag en donderdag blijven alle kleuters en leerlingen voor de 
studie op hun vestigingsplaats. Op maandag, dinsdag en donderdag is er na de studie nog 
een wachtdienst van 17.15 uur tot 18.00 uur, deze gaat door voor alle kleuters en leerlingen 
in de Antwerpsesteenweg. Voor de studie wordt op het einde van de maand een vergoeding 
aangerekend van € 1,70 per beurt. Wie gebruik wenst te maken van de wachtdienst na 17.15 
uur wordt een bijkomende vergoeding van € 1,50 verrekend. Op woensdag en vrijdag is er 
enkel "wachtstudie" voorzien voor alle leerlingen op de Antwerpsesteenweg: de woensdag 
tot ten laatste 13.00 uur, de vrijdag tot ten laatste 18.00 uur.  De leerlingen die niet tijdig 
werden afgehaald, kunnen bij Caroline (opvangmoeke Beelbroekstraat 7) opgehaald 
worden. Verrekening hiervan gebeurt rechtstreeks met Caroline.  
 
KLEDIJ 
Op school wordt geen uniform geëist. Toch willen we de nodige aandacht vragen voor de kledij. 
Wij vragen dat ze steeds correct en net gekleed zijn, zowel bij warm weer als bij minder goede 
weersomstandigheden. Het dragen van een trainingspak wordt toegelaten op een sportdag, 
doch niet op de gewone schooldagen. Het dragen van oorringen door jongens wordt in onze 
school niet op prijs gesteld. Graag uw medewerking hiervoor. Wij willen de ouders eveneens 
verzoeken te zorgen voor een DEGELIJKE boekentas voor hun kinderen. Schoolmateriaal 
wordt gratis verstrekt, maar vergt een grote investering. Sommige sport- en draagtassen heb-
ben te weinig stevigheid en dragen ertoe bij dat het schoolmateriaal zeer vlug onbruikbaar 
wordt. Tijdens gymlessen worden geen juwelen gedragen, dit om de veiligheid te garanderen.  
 
JEUGDTIJDSCHRIFTEN 
De leerlingen kunnen zich vrij abonneren op een jeugdtijdschrift 
Dopido   (peuters en 1ste kleuterklas)  = € 31,00  = 1 jaar 
Dokadi   (2de kleuterklas)   = € 31,00   = 1 jaar 
Doremi   (3de  kleuterklas)   = € 31,00   = 1 jaar 
De krant van mol en beer (1ste leerjaar)  = € 12,75 = 1 jaar 
Zonnekind  (2de leerjaar)    = € 36,00   = 1 jaar 
Leeskriebel   (3de leerjaar)    = € 27,00  = 1 jaar 

Zonnestraal   (3de en 4de leerjaar)  = € 36,00   = 1 jaar 
National Geographic Junior (5de en 6de leerjaar)  = € 34,95  = 10 nummers  
Idem (met winter- en zomernummer)    = € 44,95 = 12 nummers 
Vlaams Filmpje   (5de en 6de leerjaar)  = € 30,00 = 1 jaar  



 

GYMKLEDIJ 
De leerlingen van de lagere school die reeds eerder naar het college kwamen stellen zich zo 
spoedig mogelijk in orde met hun gymkledij: T-shirt, blauwe gymbroek, witte gympantoffels. Dit 
alles komt in de genaamtekende gymzak, die iedere leerling van de lagere school kreeg bij de 
inschrijving (nieuw ingeschreven leerlingen die de gymzak nog niet kregen, krijgen hem begin 
september). Nieuwe gymkledij zal gedurende de eerste schooldagen door de gymleerkrachten 
worden verdeeld: T-shirt: € 9,20 - broek: € 9,70 (zullen verrekend worden op de maandrekening 
van september). Voor 'witte gympantoffels' wordt door de ouders zelf gezorgd!  Ook de kleuters 
hebben gympantoffels, liefst zonder veters.  
 
FIETSEN 
Leerlingen van de school kunnen per fiets naar school komen; tot 10 jaar echter liefst onder be-
geleiding van een ouder. Uiteraard is het - in het belang van de veiligheid van de kinderen - dan 
ook noodzakelijk dat deze fiets reglementair in orde is. Bovendien verwachten wij van de leer-
lingen een correct verkeersgedrag op straat. De fietsen worden in de fietsberging in de school-
tuin geplaatst. Concrete afspraken worden met de leerlingen in de loop van de maand septem-
ber gemaakt. Mogen we u eveneens vragen ervoor te zorgen dat de fiets met een DEGELIJK 
slot wordt beveiligd. Leer ook uw kinderen met dit slot gepast om te gaan. Leerlingen die in de 
Beelbroekstraat les volgen, plaatsen ‘s morgens hun fiets eerst op hun vestigingsplaats en 
komen nadien naar de Antwerpsesteenweg.   
 
VERKEER 
OPROEP TOT DE OUDERS-AUTOBESTUURDERS: we blijven aandringen dat ook de ouders 
hun verantwoordelijkheid nemen in het navolgen van het verkeersreglement en de nodige disci-
pline aan de dag te leggen zowel bij het parkeren als bij het wegrijden (bijna alle ouders ver-
trekken vrijwel op hetzelfde tijdstip). Het is nooit prettig klachten van buurtbewoners te moeten 
aanhoren. Op deze wijze zullen ook de leerlingen aanvaarden dat de theorie die ze in de ver-
keerslessen leren ook door hun ouders correct wordt opgevolgd. Dank voor uw medewerking. 
Het oudercomité steunt de school in deze verkeersproblematiek. Samen met het oudercomité 
willen we werken aan een verkeersveilige schoolomgeving. De kiss-and-ride zone (een initiatief 
van het oudercomité) kunnen we aanbevelen. Mogen we wel vragen om deze zone correct te 
gebruiken, dit wil zeggen: kinderen laten uitstappen en doorrijden. Blijf dus niet nodeloos in 
deze zone staan, dit veroorzaakt onnodige opstoppingen. Er parkeren is ten strengste 
verboden. Deze strook MOET verkeersvrij blijven. ‘s Morgens en na schooltijd worden de 
leerlingen en de rijen aan het kruispunt begeleid door een ‘gematigd opzichter’. ‘s Middags om 
13.10 uur is dit niet meer het geval daar de meeste kinderen dan onder begeleiding van een 
volwassene naar school komen.  
 
VERZEKERINGEN 
Onze leerlingen zijn verzekerd tegen ongevallen op school en op weg van school naar huis en 
omgekeerd; dit binnen de normale uren van de schoolactiviteiten en via de kortste of veiligste 
weg. Het systeem van de schoolverzekering werkt zo dat de opleg na tussenkomst van het zie-
kenfonds wordt vergoed (uitgezonderd de wettelijk bepaalde franchise).  
In geval van ongeval zal bij het aangifteformulier een verklarende nota worden gevoegd waarop 
de te volgen procedure wordt uitgelegd. Normaal verloopt de regeling van schadegevallen heel 
vlot. Deze regeling gebeurt door de ouders zelf via de formulieren die de school bezorgt.  
Ook tijdens de buitenschoolse activiteiten zoals klasuitstappen, sportdagen, schoolreizen en 
openluchtklassen zijn onze leerlingen gedekt door de schoolverzekering. Er is geen tussen-
komst voor materiële schade (jassen, brillen, tassen, fietsen,...). Daarvoor moeten de familiale 
verzekeringen van de betrokken gezinnen eventueel tussenkomen. 
 
 
 
 
 
 
 



 

MUZIEKSCHOOL OUDE BAREEL OPENT DE DEUREN 
Muziekschool Oude Bareel schrijft in! 
Vanaf 7 september kan je op maandag en donderdag bij 
ons terecht om muziek te leren lezen en spelen. Wij heb-
ben een aanbod die reikt vanaf de 1ste kleuterklas tot en 
met het 6de leerjaar. Ook als jongere van +12 jaar en als 
volwassene kan je bij ons terecht. 
Muziekinitiatie:  
1ste, 2de  en 3de keuterklas op maandag: 17.00-18.00 uur 
1ste leerjaar op donderdag: 17.00-18.00 uur 
Muziektaal:  
2de, 3de en 4de leerjaar  op donderdag: 17.00-18.30 uur 
4de, 5de en 6de leerjaar op maandag:16.00-18.00 uur 

Voor meer info en prijzen kan je bij ons terecht op info@muziekschooloudebareel.be 
Neem gerust ook eens een kijkje op onze website www.muziekschooloudebareel.be  

 
MUZAÏEK ATELJEE OP WOENSDAGNAMIDDAG 
Op woensdagnamiddag biedt vzw Muzaïek creatieve activitei-
ten aan voor kinderen van 4 jaar (eerste kleuterklas) t.e.m. 12 
jaar. De activiteiten gaan door, op school, van 13.00 uur tot en 
met 16.00 uur en kosten 6 euro per woensdag. De kinderen 
kunnen tussen 12.05 uur en 13.00 uur op school blijven en 
hun boterhammen opeten. Er is elke woensdag een half uurtje 
pauze voorzien waarin de kinderen hun meegebracht tussen-
doortje kunnen opeten. We starten op woensdag 16 septem-
ber 2015 met het eerste Muzaïek Ateljee. Opgelet, de plaat-
sen zijn beperkt dus wees er op tijd bij! Meer informatie zoals 
data, afspraken, inschrijven en kortingen kan u terugvinden op 
www.muzaiek.be of u kan contact opnemen met Barbara Bin-
nebeek op 0479/69.32.00. 
 

ZOMERKAMPEN MUZAIEK 
zomerkamp 1: 1 juli tot en met 3 juli 2015:  
thema: dans en expressie op de Antwerpsestw 
thema: sport en spel in de Beelbroekstraat 
zomerkamp 2: 6 juli tot en met 10 juli 2015:  
thema: S.O.S. op de Antwerpsesteenweg 
thema: superhelden (SJC De Krekel) 
zomerkamp 3: 13 juli tot en met 17 juli 2015:  
thema: musical op de Antwerpsesteenweg 
thema: detectives (SJC Heiveld) 
zomerkamp 4: 17 tem 21 augustus 2015:  
thema: radio Muzaïek op de Antwerpsestw. 
 

Er is elke dag opvang voorzien van 8.00 uur tot 9.00 uur en van 17.00 uur tot 18.00 uur.  
De activiteiten starten om 9.00 uur en eindigen om 17.00 uur. 
 

ZOMERKAMP ISM DIENST KINDEROPVANG GENT 
zomerkamp: 13/07 - 17/07: op de Antwerpsesteenweg 
Er is elke dag opvang voorzien van 8 uur tot en met 18 
uur. De activiteiten zelf starten om 9 uur en eindigen om 
16 uur (iedereen aanwezig). De kinderen brengen hun ei-
gen lunchpakket en een tussendoortje mee en letten er op 
om geen brik, geen prik en geen glas te laten meebren-
gen. Gelieve alle persoonlijke spullen en kledij te naam 
tekenen. 



 

 
KALENDER SEPTEMBER 

 

ZORGLEERKRACHTEN 
juf Inge (zorgcoördinator) 

juf Patricia (zorg kleutertjes) 
juf Lisa en meester Geert (zorg lagere school) 

zijn te bereiken op volgend e-mail adres: obzorg@sintjv.be  
of op telefoonnummer 09/238.27.57 of 09/229.25.07 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

VZW Basisscholen Sint-Jan & Visitatie - Halvemaanstraat 139 - 9040 Sint-Amandsberg 

 
 
 
 
 
 
 
 

TIP VAN DE MAAND 
Geniet van een deugddoende vakantie.  

We zien elkaar terug op dinsdag 25 augustus en op dinsdag 1 september. 
Het SJC-Oude Bareel team 

begin van het schooljaar, hervatting van de lessen, start voor– en naschools toezicht 
start warme maaltijd  
start melkbedeling 

01 
 

07 

 
BELANGRIJKE SCHOOLDATA 
organisatie van het oudercomité  

uitnodigingen hiervoor volgen nog 
 

klusjesdag: maandag 24 augustus ‘15 
mosselsouper: zaterdag 17 oktober ‘15 

fuif: vrijdag 27 november ‘15 
voordracht ‘leren leren’: woensdag 2 december ‘15 

kerstdrink: vrijdag 18 december ‘15 
quiz: vrijdag 19 februari ‘16 

Eerste Communie: donderdag 5 mei ‘16 
schoolfeest: zaterdag 21 mei ‘16 

 
KALENDER VERLOFDAGEN 

begin van het schooljaar, hervatting van de lessen: dinsdag 1 september ‘15 
 maandag 5 oktober ‘15: lokale verlofdag: vrijaf voor de leerlingen 

herfstvakantie: van zaterdag 31 oktober ‘15 t.e.m. zondag 8 november ‘15 
Wapenstilstand: woensdag 11 november ‘15 

woensdag 25 november ‘15: pedagogische studiedag: vrijaf voor de leerlingen 
kerstvakantie: van zaterdag 19 december ’15 t.e.m. zondag 3 januari ‘16 

woensdag 27 januari ’16: pedagogische studiedag: vrijaf voor de leerlingen 
krokusvakantie: van zaterdag 6 februari ‘16 t.e.m. zondag 14 februari ´16 

paasvakantie: van zaterdag 26 maart ‘16 t.e.m. zondag 10 april ‘16 
zondag 1 mei ‘16: Feest van de arbeid 

donderdag 5 mei ‘16: O.L.H. Hemelvaart: vrijaf voor de leerlingen 
vrijdag 6 mei ‘16: brugdag: vrijaf voor alle leerlingen 

maandag 16 mei ‘16: Pinkstermaandag: vrijaf voor de leerlingen 
dinsdag 17 mei ‘16: lokale verlofdag: vrijaf voor de leerlingen 

zomervakantie: vanaf vrijdag 1 juli ‘16 


