
SINTDENIJS –e-ZINE SEPTEMBER 2022 

     Samen grenzen verleggen?! 

Ik ben ik! 

Jij bent jij! 

Wij, jij en ik! 

Samen groeien we in verbondenheid,  

en stralen hierbij vertrouwen en vreugde uit. 

 

Ga, ontdek, leer, leef, groei. 

Je krijgt ons vertrouwen. 

Grijp je kans. 

Durf de uitdaging aan te gaan. 

We ontdekken samen onze grenzen, verleggen ze 

en leren waar onze limieten liggen. 

 

We leren elkaar hierbij aanmoedigen  

en waarderen met een compliment. 

We zijn er voor jou en voor elkaar. 

Wij gaan samen op  weg en dragen zorg voor elkaar! 

We ervaren dat we in groep meer kunnen bereiken dan alleen. 

 

Onze school, jouw klas 

een plek om tot rust te komen 

waar jij jezelf mag/kan zijn 

waar je kan groeien 

waar je mag schijnen op jouw eigen manier met jouw talenten! 

 



Welkom aan 

Op 1 september verwelkomen we  nieuwe leerlingen op onze school: 

Olivia, Alice, Oona, Noor, Emiel, Yente, Cléo, Milana, Matviy, Lotte en Ella. 

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

 

Familienieuws 

Geboorte 

Flo, zusje van Jef (1e leerjaar) en Lou (Berenklas). 

We wensen grote zus en broer en de ouders een dikke proficiat met het grote 

wonder dat hen te beurt viel. 

Léon, kleinzoon van  mevr. De Ridder, voorzitter van het schoolbestuur. 

We wensen  de  ouders en grootouders van harte proficiat met het prille wonder! 

Overlijden 

Dhr. Jules Scheire, overgrootvader van  Bernard (L6)  en vader van Karine Scheire, administratief mede-

werker op onze school. 

Dhr. Walter De Mulder, schoonvader van juf Ann Pieters en overgrootvader van Remi (Vlinderklas) 

Aan beide families betuigen we onze christelijke deelneming bij het verlies en verdriet dat hen treft. 

We wensen hen veel goede moed en kracht toe. 

Teaminfo 

We verwelkomen in ons schoolteam: 

Juf Ine Jooris   kinderverzorgster 

Juf Paulien Vandevelde  eerste leerjaar, 

Mr. Corneel De Grieve  ict-coördinator voor het technische luik 

Annick Durinck   deeltijds administratief medewerker (op maandag, dinsdag en woensdag,  

     om de 2 weken) 

Wegens ziekte kan juf Elisa dit schooljaar niet aanwezig zijn. 

Juf Laurien en administratief medewerker Karine missen de start van het schooljaar wegens ziekte. 

Omwille van een voltijds verlofstelsel is mr. Maarten dit schooljaar niet werkzaam op onze school. 

Voor de samenstelling van het team verwijzen we naar de digitale bijlage bij het schoolreglement. 

Formulieren bij de start van het schooljaar—beperken papierverbruik 

De start van het schooljaar zorgt voor heel wat administratie en update van informatie. 

We willen het papierverbruik daarna toch beperken en zullen informatie nog meer digitaal 

doorgeven. Enkel wanneer formulieren invulstroken bevatten, zullen we dit op papier meegeven. 



 De start van het schooljaar kunnen we aanvangen zoals we gewoon waren vóór corona!        

  Aanwezigheid op school 

  Vanaf 8u. kunnen de kinderen op beide vestigingen terecht, onder toezicht van een leer

 kracht. 

  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 5 september.  De maaltijdreservaties verlo-

 pen via reservatiesysteem. Maandelijks wordt de link doorgestuurd. 

  De kinderen van de Berenklas eten in hun eigen klas. 

  Op school drinken we enkel water en schenken we kraantjeswater.  

  De kinderen kunnen ook hun eigen hervulbare drinkbus (genaamtekend!), gevuld met water, 

   van thuis meebrengen.  

 

  Traktaties bij verjaardagen 

  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. 

  We vragen dat elk kind een verjaardagscadeautje meebrengt met waarde van ongeveer €4,5. 

  Individuele materiële traktaties voor elk kind in de klas vinden we als schoolteam overbodig. 

 

  Infomoment bij de start van het schooljaar 

  Bij vragen of onduidelijkheden  is de klasleerkracht/ klasondersteuner/ zorgcoördinator bereid 

 tot het verschaffen van bijkomende info. 

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

 

  Stille studie  

  Vanaf donderdag 8 september start de stille studie voor leerlingen van L3-4-5-6 

  Wij vragen dat de leerlingen die om 15.30u. in de studie aanwezig zijn, tussentijds niet opge- 

  haald worden. 



  

 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. 

 

 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 en Vlinderklas zullen per klas opgesteld staan   

 onder het overdekte. De kinderen van de Berenklas wachten in de klasgang. 

 De toegang voor het afhalen van de kleuters gebeurt langs het grote grijze hekken aan zijde woon-

zorgcentrum. 

 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. 

 

 Veiligheid op speelplaats-schooldomein 

 Omwille van veiligheidsredenen is het niet toegestaan op de speelplaats en in de schoolgebouwen 

te roken. 

 Honden kunnen we niet toelaten op de speelplaats, niet bij het ophalen van de kinderen en ook 

niet bij andere gelegenheden.  

 Indien er een thema over dieren is in de klas, dan zal de leerkracht hiervoor afspraken maken. 



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. 

Een veilige schoolomgeving 

De fietsstraat in de nabije omgeving van de school (Kouterstraat en Koffie-

straat) is een mooie aanzet. We hopen en kijken er naar uit dat nog verdere 

stappen gezet worden (bv. aanpak van de voetpaden, …). 

In de fietsstraat hebben fietsers voorrang en mogen voertuigen hen niet in-

halen. De maximumsnelheid is er beperkt tot 30km/u. 

De fietsstraat is te herkennen aan het sjabloon op de weg. 

Als volwassene kunnen we de schoolomgeving ook veilig houden door een aangepaste snelheid aan te 

nemen in de Kouterstraat, de parkeerplaatsen te gebruiken die voorzien zijn aan het kerkhof en aan het  

voetbalterrein, de zebrapaden vrij te laten om kinderen met of zonder ouders veilig te laten oversteken. 

Het afzetten en ophalen van kinderen kan gerust enkele meters van de schoolpoort, maar liefst niet op 

het zebrapad of niet voorziene parkeerstroken. 

Namens alle kinderen en het schoolteam danken we jullie voor de medewerking bij een veilige schoolom-

geving. 

Naschools aanbod 

Vanaf oktober start opnieuw het schaken met lesgever Luc. 

Meer info volgt later. 

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. 



 

            Schoolfotograaf     Kersthappening 

   Maandag 24 oktober 2022         Vrijdag 16 december 2022 

                                                                                     Info volgt later! 

Benieuwd naar belevenissen op onze school? Neem dan regelmatig een kijkje op onze 

schoolwebsite! 



Kalender september 2022 
 

donderdag  01    eerste schooldag—verjaardagsviering 

       Voorstelling jaarthema voor de leerlingen 

 

maandag  05    start warme maaltijden 

       infoavond kleuterschool 

dinsdag  06    infoavond lagere school 

woensdag  07  L3/L6A zwemmen (vertrek om 08.15u.!)   € 4,5/gratis 

donderdag  08    start stille studie voor leerlingen L3-4-5-6 

vrijdag  09  L4  zwemmen       € 4,5 

       dag van de sportclubs 

zaterdag  10    take away spaghettipret 

 

maandag  12    zorgcel met CLB om 13.30u. 

       geen stille studie wegens personeelsvergadering 

dinsdag  13     

woensdag  14  L3/L6B zwemmen (vertrek om 08.15u.!)   € 4,5/gratis 

donderdag  15    schoolraad om 19.00u. 

       oudercomité om 20.00u. 

vrijdag  16  LS  eucharistieviering start schooljaar—13.45u. 

 

maandag  19  KS-L1  bezoek aan de kermis 

dinsdag  20    pedagogische studiedag—jaarmarkt in Kalken 

woensdag  21  L3/L6A zwemmen (vertrek om 08.15u.!)   € 4,5/gratis 

donderdag  22   

vrijdag  23  L4  zwemmen       € 4,5 

 

maandag  26    strapdag in Kalken 

       Zorgcel CLB—13.00u. 

dinsdag  27 

woensdag  28  L3/L6B zwemmen (vertrek om 08.15u.!)   € 4,5/gratis 

     LS  scholenveldloop: info volgt nog 

     KS  voorstelling van de poppies 

donderdag  29    verjaardagsviering voor jarigen  september 

     L5-L6  infoavond zeeklassen om 19.30u. 

vrijdag   30 

 

KS kleuterschool 

LS lagere school 

 

 


