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 Een koffer vol verhalen 

 

 Verhalen vertellen aan elkaar… 

 Luisteren naar elkaars verhaal… 

 Ieder heeft zijn verhaal. 

 Het maakt dat we ons verbonden voelen met elkaar. 

  

 We gaan op zoek naar verhalen, 

 ze kunnen kort of lang zijn, 

 getekend of geschreven, 

 in de vorm van een gedicht, 

 of sprekende foto’s? 

 Misschien vinden we het in een lied, 

 in het Nederlands, of Frans, of Engels, of één van de zovele talen? 

 

 We willen ook graag verhalen lezen, beluisteren,  

 ergens in een hoekje, alleen of met twee, met of zonder muziek, 

 en ook zelf verhalen schrijven: 

 ons eigen verhaal, het verhaal van de klas,  het verhaal van de school, … 

 waar gebeurd of gefantaseerd. 

 

 Elke dag is telkens een nieuw verhaal 

 Zo zal de vehalenkoffer gedurende het schooljaar 

 steeds gevuld worden met nieuwe boeiende verhalen. 

 

 Kom!  Luister! Zie! 

 Ontdek onze schoolkoffer vol verhalen! 



Een hart onder de riem voor de ouders van Saartje, broer Mathis en Dario, en klasgeno-

ten van Saartje 

Op zondag 18 juli stond de wereld voor ons stil toen we vernamen dat Saartje die ochtend was overleden.                      

Het lijkt nog onwezenlijk en het gemis is groot. 

De talloze mooie herinneringen houden Saartje in ons midden. 

Op de eerste schooldag is Saartje dan ook in onze gedachten. 

Tijdens het komende schooljaar nemen we Saartje mee in onze koffer met verhalen, nl. het verhaal van 

een energiek dapper meisje, een echte positivo  met heel veel wilskracht, een vechter! 

In de zomervakantie konden we voor de kinderen en het team rekenen op begeleiding. Het ondersteu-

ningsaanbod blijft nog steeds doorlopen. 

In het klaslokaal van de klasgenootjes van Saartje is een herin-

neringshoekje ingericht om de kinderen blijvend de kans te ge-

ven iets te tekenen, te schrijven of zich even terug te trekken 

als ze daar nood aan hebben. 

Welkom aan 

Op 1 september heten we  nieuwe leerlingen welkom op onze school: 

Niki, Tuur en Jayden.  

We hopen dat ze snel hun weg vinden op onze school. 

 

 

We mogen samen bouwen aan onze school  

om ze te maken tot een huis, een stad, 

 een land dat een thuis is voor velen.  

We zijn dankbaar voor de grote inzet van vele mensen  

en waarop wij kunnen verder bouwen.  

We vragen uw zegen, God, over onze samenwerking.  

Laat de verbondenheid groeien in onze groep  

zodat de talenten van onze leerlingen en medewerkers  

en die van ieder van ons elkaar mogen versterken.  

Geef dat we nooit het geloof in elkaar  

en in onze missie zouden verliezen.  

Maak het alle dagen nog een beetje sterker! 

 

Beste ouders, grootouders, 

De voorbije vakantiemaanden is er keihard 

gewerkt om de speelplaatsen van beide vesti-

gingen tot een ware speel-, ontdek, rust– en 

sportplek om te vormen. 

In het najaar willen we nog groene hoekjes 

aanleggen. 

Samen aan een project werken zorgt voor 

verbondenheid en maakt de school ook ster-

ker. 

Namens het schoolbestuur , het schoolteam 

en mezelf wil ik dan ook woorden van dank 

en enorme fierheid neerschrijven.  

Wij wensen jullie kinderen succes in een uit-

dagend schooljaar met veel speelplezier! 

Directeur Tamara 



 Start schooljaar - zo goed als normale werking 

 Wij kunnen de schoolwerking voor heel wat zaken op een gewone manier laten doorgaan. We die-

nen wel nog rekening te houden met maatregelen want het virus is er nog steeds.           

 Aanwezigheid ouders op school 

 Wij  beperken de aanwezigheid van ouders op school nog steeds. Vanaf oktober hopen we  

 meer vrijheid te krijgen om ouders/grootouders te kunnen inzetten voor het lezen, ... 

 Vanaf 8u. kunnen de kinderen op school terecht. 

  Er staan nog steeds wasbekkens op beide speelplaatsen en vragen dus dat de kinderen hun  

  handen wassen wanneer ze op school aankomen. 

 Speelplaatswerking 

  De klassen mogen gemengd spelen. 

 Blijven eten op school 

  Alle kinderen van Kstr. 14 die boterhammen eten, eten op de speelplaats of bij slecht weer in  

  de eigen klas. 

  De kinderen die ‘ s middags naar huis gaan: zij komen ten vroegste om 13.10u. terug naar 

 school. Als kinderen vroeger naar school komen, zal een middagtoezicht aangerekend  

  worden. 

  Wij starten met warme maaltijden vanaf maandag 6 september. Gelieve het briefje dat  

  meegegeven wordt op 1 september zo snel mogelijk ingevuld af te geven aan de klasleer- 

  kracht. 

  Vanaf oktober willen we de maaltijdreservaties via  de website laten verlopen. 

  De kinderen van de Bijtjesklas en de kinderen uit de Beertjesklas die een warme maaltijd  

  nemen, eten in de Bijtjesklas. 

  Op school drinken we enkel water en schenken we kraantjeswater.  

  De kinderen kunnen ook hun eigen hervulbare drinkbus, gevuld met water, van thuis  

  meebrengen.  

 

 Traktaties bij verjaardagen 

  Traktaties worden opnieuw toegestaan. 

  We blijven opteren voor een gezonde traktatie (fruit of cake). 

  Frisdrank, chips of chocoladekoeken staan we niet toe bij verjaardagen. 

  Opteer je liever niet voor een gezonde traktatie (dit is vrijblijvend!), dan mag een waardebon  

  voor een boek ook steeds. 



Op uitstap 

 De uitstappen mogen doorgaan. 

 Wij informeren wel naar de gaande afspraken op de plaats van bestemming. 

Meerdaagse uitstappen 

 Het vijfde leerjaar gaat op tweedaagse stadsklas naar Gent. 

 De leerkrachten zijn volop bezig met de voorbereiding. Op de infoavond geven de juffen meer infor-

matie. De  leerlingen krijgen de informatie in de klas. 

Zwemmen 

 We starten met het zwemmen en kunnen dit met 2 klassen samen doen. 

Infomoment bij de start van het schooljaar 

 We voorzien dat 1 ouder per gezin de infoavond bijwoont. 

 Er is een infosessie om 18.30u. en om 19.45u. 

 Enkel voor de Beertjesklas is er enkel om 19u. info over de klaswerking. 

 Bij vragen of onduidelijkheden  is de klasleerkracht bereid tot het verschaffen van bijkomende info. 

 Dit kan bij een afspraak na schooltijd, of telefonisch contact, of via teams. 

 

Einde van de schooldag— afhalen kinderen—rangbegeleiding 

 Wij voorzien opvang tot 15.30u. op beide vestigingen. Om 15.30u. worden de kinderen onder bege-

leiding naar de buitenschoolse opvang, het IBO, gebracht. 

 De kinderen  van de Dolfijnenklas, Vlinderklas en 1e leerjaar zullen per klas opgesteld staan   

 onder het overdekte. De kinderen van de Bijtjesklas en Beertjesklas wachten in de klasgang. 

 We vragen dat 1 (groot)ouder zijn/haar kind afhaalt. 

 De toegang voor het afhalen gebeurt langs het grote grijze hekken aan zijde woonzorgcentrum. 

 De (groot)ouder die het kind/de kinderen afhalen verlaat de speelplaats via het groene hekken  

 waar ook de kinderen van de lagere school toekomen, namelijk het grasveld aan de grote parking. 

 De kinderen van Kstr. 14 die worden afgehaald of te voet naar huis gaan, verlaten de school via het 

grasveld. 2 leerkrachten begeleiden mee tot de straat/parking. 

 Kinderen die met de fiets naar huis rijden of worden opgehaald, verlaten de school via de rode 

poort. 

 Indien je kind uitzonderlijk alleen naar huis mag fietsen of wandelen, dan worden we op school hier 

 graag van op de hoogte gebracht. Willen jullie dit in de agenda noteren of een seintje geven aan het 

  secretariaat? 

 



 Plaats voor de fietsen 

 De kleuters en kinderen van het 1e leerjaar zetten hun fiets aan het groene hekken bij het betreden 

van de school.  

 De kinderen van het 2e, 3e en 4e leerjaar zetten hun fiets op de lagere school. 

 De kinderen van het 5e en 6e leerjaar zetten hun fiets op de kleuterschool. 

 De fietsers  van Kstr. 14 verlaten de school steeds via de rode poort. 

Studie 

 De studie voor kinderen van het 3e, 4e, 5e en 6e leerjaar start op maandag 6 september. 

 De kinderen die in de studie verwacht worden, gaan niet mee met de rang, maar blijven op de 

speelplaats. 

 De studie eindigt om 16.30u. Wij vragen om de kinderen die in de studie blijven niet vroeger dan 

het einduur op te halen. 

 Indien je zoon/dochter verwacht wordt in de studie, maar door omstandigheden niet aanwezig 

moet zijn, dan stellen we het op prijs de school hiervan op de hoogte te brengen en hierbij de toe-

stemming van ouders mee te delen. 

Buitenschoolse opvang 

 De kinderen worden ‘s ochtends tot aan de school begeleid door begeleiders van het IBO. 

 Om 15.30u. en om 12.30u. (op woensdag) brengen leerkrachten de kinderen naar het IBO. 

 Na de stille studie, om 16.45u. begeleidt een leerkracht de kinderen die nog naar het IBO moeten. 

Dragen van mondmasker bij betreden van de school 

Het is nog steeds verplicht om bij het betreden van de school een mondmasker te 

dragen. 

 

MONDMASKER VERPLICHT 

       

 

 

Naschools aanbod 

Er lopen momenteel nog besprekingen voor een naschools aanbod. 

Van zodra de besprekingen afgerond zijn, wordt de info doorgegeven. 

Vanaf oktober start opnieuw het schaken met lesgever Luc. 

Yoga voorzien we  eveneens vanaf oktober i.s.m. Kings & queens. 

Er komt mogelijks een samenwerking met de kunstacademie van Wetteren en een naschools sportaan-

bod vanuit Cowa Bunga. 

Evaluatie vakantiekampen 

Wij voorzien met de organisatoren een evaluatie en brengen positieve klanken/ klachten/bezorgdheden 

die we hoorden of zelf vaststelden zeker ter sprake.  



Schooltoeslag 2021-2022  Groeipakket 

Kinderen die kleuteronderwijs, lager of secundair onderwijs volgen in een door de Vlaamse Gemeen-

schap erkende, gesubsidieerde of gefinancierde onderwijsinstelling kunnen jaarlijks een schooltoeslag 

krijgen als ze aan de voorwaarden voldoen.  

Krijgt een kind al een Groeipakket? Dan ontvangt het de schooltoeslag automatisch als het er recht op 

heeft. Er is geen aanvraag nodig. De schooltoeslag wordt uitbetaald tussen september en december. Dat 

gebeurt één keer per schooljaar. Het bedrag hangt af van het gezinsinkomen en de gezinssamenstelling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer info kan je ook vinden op  de fiche op de schoolwebsite. 

Inzameling gebruikte batterijen op school 

Onze school neemt deel aan het Bebat spaarprogramma voor scholen.           

Wij zamelen gebruikte batterijen in en sparen op die manier punten. Per kilo 

gebruikte batterijen ontvangen wij van Bebat 1 punt. Deze punten kunnen wij 

vervolgens inruilen voor nuttig didactisch materiaal, ...  

Help ons om te sparen voor leuk extra didactisch materiaal en breng je gebruikte batterijen in een kubus-

doosje, op de lagere school en de kleuterschool zeker binnen.  

Twijfel je of de gebruikte batterijen op school mogen afgegeven worden, neem dan contact op met het 

secretariaat. 



Familienieuws 

Geboorte           

  

Welkom aan Nora, zusje van Guust (Dolfijnenklas) en Margot (2e leerjaar) 

Wij wensen de ouders proficiat met dit wonderlijke gebeuren. 

 

Boekenbeurs op school 

   Vrijdag 12 november 2021 

       Info volgt later! 

Evacuatieoefening 

Ieder schooljaar organiseren we minstens 2 evacuatieoefeningen. De eerste is aangekondigd, de tweede 

wordt niet aangekondigd. 

Op maandag 13 september is de aangekondigde evacuatieoefening gepland. De leerkrachten bespreken 

met de leerlingen op voorhand hoe de evacuatieoefening verloopt. 

De website is aangepast. Je vindt er schoolinfo en fotomateriaal. Benieuwd naar beleve-

nissen op onze school? Neem dan regelmatig eens een kijkje! 



DE EERSTE SCHOOLDAG 

  



Kalender september 2021 
 

woensdag  01    eerste schooldag 

donderdag  02    oudercomité—20.00u. 

vrijdag  03 

 

maandag  06    start warme maaltijden 

       start stille studie 

       infoavond L1 – L2—L3 

dinsdag  07    infoavond L4—L5—L6 

woensdag  08  L3-L4A zwemmen (vertrek om 08.15u.!)   € 4,5 

donderdag  09    infoavond K1A/B-K2-K3 

vrijdag  10  KS  voorstelling van de poppies 

     L6A/B zwemmen       gratis 

 

maandag  13 

dinsdag  14  geen studie wegens personeelsvergadering 

woensdag  15  L3-L4B zwemmen (vertrek om 08.15u.!)   € 4,5 

donderdag  16 

vrijdag  17  LS  eucharistieviering start schooljaar—13.45u. 

 

maandag  20 

dinsdag  21    lokale verlofdag—jaarmarkt in Kalken 

woensdag  22  L3-L4A zwemmen (vertrek om 08.15u.!)   € 4,5 

donderdag  23  L5  stadsklas: tweedaagse naar Gent   € 100 

vrijdag  24  L5  stadsklas: tweedaagse naar Gent 

     L6A/B zwemmen        gratis 

 

zaterdag  25    TAKE AWAY SPAGHETTIPRET  

 

maandag  27 

dinsdag  28 

woensdag  29    dag van de sportclubs 

     L3-L4B zwemmen (vertrek om 08.15u.!)   € 4,5 

     LS  scholenveldloop: info volgt nog 

donderdag  30    verjaardagsviering voor jarigen  september 

 

KS kleuterschool 

LS lagere school 

 

Vrijdag 1 oktober 2021 is er geen school voor de leerlingen. 

Voor het schoolteam is er pedagogische studiedag. 


