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“Deze week gaan we op tijd slapen want volgende week is het terug school.”
Een herkenbaar zinnetje zo ergens tijdens de laatste week van de grote vakantie?
’t Is toch altijd spannend die eerste schooldag.
’t Kan echt wel tollen in de hoofden van kinderen, ook al kruipen ze plichtsbewust onder hun donsdeken.
Efkes woelen in voelen.
“Zitten er nieuwe kinderen in de klas?
Hoe heeft onze meester de banken gezet?
Zal mijn juf me een knuffel geven?
Is er een nieuw jaarthema?
Twee maanden heb ik enkele klasgenootjes niet gezien. Zullen ze me nog kennen?”
En dan op twee september, ’s morgens rond kwart na acht, is het terug school.
Elkaar terug ontmoeten, terug bekende gezichten zien, terug die routine, … Dapper wezen, een
melancholische traan – omwille van de vakantie of omdat mama en papa straks weg zijn, wegpinken…
We hopen dat vele kinderen na de eerste schooldag
enthousiast terug zijn thuis gekomen!
We geloven dat hier helden mogen groeien.
Samen, kinderen, ouders, juffen en meesters,
vrijwilligers allerhande, sympathisanten, bestuurders…
We duimen voor elkaar!

Dankjewel
Tijdens de grote vakantie hebben velen niet stilgezeten. Trouwens, bewegen is gezond. Dit even
terzijde.
✓ Heel wat klussen zijn gebeurd. Frans, vava van Fonne en Jolien, en óók onze klusjesman,
heeft niet stil gezeten. Vanalles te doen in school!
✓ De tuin is onderhouden door Ruben Pacquée. De kinderen die verleden jaar hun tuintje
kregen, hebben ook tijdens de vakantie komen gieten, frieten gebakken van de aardappelen…
✓ Die dolle automatische deur heeft Cliff terug gewoon gemaakt, …
✓ De speelpleinenorganisatoren en leiding hebben de terreinen en sporthal gebruikt en alles
netjes opgeruimd. Er was elke dag in de vakantie dus wel wat te beleven!
✓ Juffen en meesters waren in de vakantie regelmatig aanwezig om vanalles in orde te maken
voor de start van het nieuwe schooljaar. Eind juli, begin augustus waren al enkele collega’s
aan de slag.
✓ Vergaderingen en overleg allerhande gebeurden. Uurroosters maken, bestellingen van
schoolmaterialen, …
✓ Opruimen, poets, ramen lappen, … om de school netjes te krijgen tegen twee september…
✓ …
Veel ging allemaal zo ongedwongen. Zinvol en fijn!
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Nieuws van de gele klas
In de gele klas speel je niet in je

!

Heel het schooljaar is het thema in de gele klas: “Je bent me d’ er eentje”
Daarom zijn wij op zoek naar allerlei verschillende eendjes, boekjes over
eendjes ….
Hebben jullie materiaal in dit thema dat jullie niet meer nodig hebben,
dan zijn wij daar heel blij mee in de gele klas!
Alvast bedankt,
De juffen van de gele klas!
Verhuur van onze refter
De refter wordt zeer vaak verhuurd. De mensen die de refter huren houden zich aan de afspraken en
zijn uitermate tevreden!
Yvonne zorgt dat de refter altijd picobello in orde is.
Wie de refter wil huren, mag me steeds contacteren.
Kalender
Elke maand verschijnt er op de website (en in jullie ‘mailbox’) een maandkalender. Dit is de meest
recente kalender. Op het einde van het schooljaar in de laatste nieuwsbrief is een kalender
verschenen met de boodschap dat er steeds wijzigingen kunnen zijn. Ik hoop dat iedereen hiermee
rekening houdt en eventuele veranderingen bijhoudt.
Algemene oudercontacten ineens bij de leerkrachten
Voor de lagere school: maandag 9 september, om 19.30 u.
Voor de kleuterschool: dinsdag 10 september, om 19.30 u.
Alle ouders zijn ineens welkom in de klassen van hun kinderen!
Ouderraad

Zonder onze Ouderraad
geen school zoals het nu is
Tijdens de oudercontacten volgende week, krijgen de ouders een briefje om zich op te geven om mee
te helpen tijdens de verschillende activiteiten en feesten.
Ouders die willen toetreden tot de Ouderraad en actief willen deelnemen aan vergaderingen en
feesten, kunnen zich melden tot een actief lid, de voorzitter Cliff De Blick of mij.
Volgende week is er meer te lezen over de Ouderraad!
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Zaterdag 14 september: onze eerste papierslag.

Op zaterdag 14 september
komen hopelijk vele ouders langs om het papier op te halen.
Onze Ouderraad zorgt mede hierdoor dat de school zaken
kan aankopen wat we anders nooit zouden kunnen (vb.
aankoop computers, banken, muziekinstallatie, enz. …).
Dit is zo belangrijk om weten!
Dankjewel alvast om een handje toe te steken!
Papieren met invulstrook worden met de kinderen
meegegeven!
We verzamelen aan de kerk om 9.00 uur;
Even opfrissen… Zo ziet onze schoolorganisatie er uit!
Juf Lea en juf Hedwige zijn de administratief verantwoordelijken. Zij werken op het secretariaat.
Welkom juf Kristel Van den Bergh want ze wordt onze nieuwe collega.
Juf Anke kan opnieuw haar steentje bijdragen in het leerkrachtenplatform
van onze
Scholengemeenschap (en thuis tijdens de verbouwingen). Nu is ze aan de slag in Triangel om een
zieke leerkracht te vervangen.

Klas
Rood
Oranje
Geel
Blauw
Groen
Paars
Kinderverzorgster
Snoezeljuf
Interne Zorgcoördinator
en beleidsondersteuner
Beleidsondersteuners
Leerkrachten
Bewegingsopvoeding
ICT-verantwoordelijke

Kleuterschool
Leeftijd
2,5 – 5- jarigen
2,5 – 5- jarigen
2,5 – 5- jarigen
2,5 – 5- jarigen
2,5 – 5- jarigen
Snoezelklas

Juffen en meester
juf Nadine
juf Debby en juf Greet
juf Griet en juf Leen
juf Caroline en juf Greet
juf Joke
juf Rittje
juf Rittje
juf Greet
juf Greet en juf Caroline
juf Griet en meester Sven
juf Joke
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Klas
1A
1B in de voormiddag
1A 1B in de namiddag
2A
2B
Vrijdag werkt juf Evelyne niet
2B op vrijdag
3
Donderdag werkt juf Jacqueline niet
3 op donderdag
4A
4B
5A
Wordt halftijds gesplitst -> 5B
5B
6
Klasondersteuning
ICT-coördinator
Interne Zorgcoördinator
Leerkracht Bewegingsopvoeding
Beleidsondersteuners

Lagere school
Juffen en meesters
juf Christel
Juf Kathelijne
juf Christel
juf Veerle G
juf Evelyne
juf Kristel Van den Bergh
juf Jacqueline
juf Kristel Van den Bergh
meester Louis
juf Femke
juf Veerle H
juf Gizelle
meester Kris
juf Kathelijne
meester Kris
juf Niki
meester Sven
meester Kris en juf Niki

Ons nieuwe jaarthema...
Volgende week dinsdag zo ergens in de ochtend worden onze kinderen op een verrassende manier
binnengeleid in het nieuwe jaarthema:

HIER GROEIEN HELDEN.
We zijn benieuwd…
Volgende week meer nieuws!
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Van harte WELKOM aan onze nieuwe sterren die als helden zullen groeien.
Groene klas
Blauwe klas

Mathis
De Vos

Rode klas

Oranje klas

Gele klas

2e leerjaar A

2e leerjaar B
3e leerjaar
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Enkele belangrijke dingen

BEZOEK tandarts, dokter, orthodontist, …
Onderzoeken gebeuren buiten de schooluren. Een weetje waar we al goed rekening mee houden!
Zo missen onze kinderen niets van de lessen!
REFTER-MAMA’S en OMA’S
Tijdens de middagspeeltijd kunnen onze kleuters rustig hun boterhammen eten. Mama’s en oma’s
zetten hier hun beste beentje voor. Veel dank!

FIETSEN
Onze kinderen gaan regelmatig fietsen met hun juf of meester.
Een goed onderhouden fiets en volledig in orde is dan zéér
belangrijk!

FLUOHESJES
We dragen allemaal een fluohesje. De kinderen van het eerste leerjaar krijgen volgende week van
de Ouderraad allemaal een fluobag om over hun boekentas te trekken.
FIETSHELMEN
Steeds meer zien we kinderen die een fietshelm dragen. Prima!
FIETSPOOLING
Ouders die een beurtrol hebben in een fietspoolgroep zijn weer goed gestart. In een WhatsAppgroep houden ze elkaar op de hoogte om eventueel elkaar te vervangen. Dankjewel!
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OVERSTEEK
Marc verzorgt tijdens de ochtend de oversteek aan het zebrapad aan Dr. Denissen. Frans doet
hetzelfde aan de oversteek Kalmthoutse Steenweg – Peerdsvenweg. Zij staan daar om de kinderen
veilig over te steken vanaf 8.15 uur. Ook vanaf 8.15 uur zijn er juffen of meesters op de speelplaats
en mogen de kinderen op de speelplaats.
OOK NOG EVEN TER VERDUIDELIJKING
’s Morgens tussen 08.15 uur – 08.30 uur in de Molenheide (‘t ‘schoolstraatje’):
Alle kinderen groot of klein die niet begeleid zijn door hun ouders stappen met hun fiets/step aan
de hand op het voetpad naar de fietsenstalling. De ouders van kinderen van de lagere school
komen tot aan de poort en laten daar hun kinderen vertrekken naar de speelplaats.
Ouders die hun kinderen begeleiden maken zelf de keuze ofwel fietsen aan de juiste kant van de
straat ofwel stappen met de fiets/step aan de hand op het voetpad.
TOT AAN DE POORT
’s Morgens kunnen de kleuters vanaf 8.25 uur tot 8.45 uur tot binnen de kleuterklassen brengen.
Kinderen van de lagere school mogen tot aan de schoolpoort gebracht worden.
PARKEREN
Vele ouders parkeren aan de kerk of op de parkeerplaatsen van de Nieuwmoerse Steenweg. Dit
is fijn. We vermijden te parkeren in de Molenheide. We parkeren ook niet op het privé-eigendom
van Dr. Denissen.
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Nieuws van Elia, vormsel 2020

Tot een volgende keer,
meester Luc
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