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Het schooljaar 2019-2020 zal nooit vergeten worden. 
We kwamen heel wat nieuwe woorden tegen, letterlijk en  
figuurlijk: coronavirus, lockdown, covid 19, preteaching, GEES, googlemeet, … 
Gelukkig zijn de kinderen al enige tijd terug in onze school en hebben juffen en meesters terug kunnen doen 
waarvoor ze geboren zijn: kinderen begeleiden in het leer- en leefproces!  
En nu? De Grote Vakantie staat kloppend voor de deur. We laten haar met veel plezier binnen. Natuurlijk! Zoiets 
moois sturen we niet naar andere oorden.  
Vakantie geeft zovele mogelijkheden om tot rust te komen en om te genieten van elkaar en te bewegen naar elkaar. 
 
En we blijven bewegen, ook in onze school. Maar nu even rust vinden en fier terugblikken op wat voorbij is. En we 
mogen toch wel fier zijn!  
 
Fier op onze ouders en hun kinderen die opvang vonden voor hun kinderen, die moesten zorgen tijdens de crisis… 
Fier op onze kleuters die naar de lagere school reizen en fier op onze zesdeklassers waarvan we overtuigd zijn dat 
ze op weg kunnen in hun verdere leven.  
Fier op al onze kinderen die, ondanks het verschrikkelijke virus, toch veel geleerd en beleefd hebben in onze school 
én thuis.  
Fier op al onze ouders die zo graag een helpende hand toestaken. Denken we maar aan het mee organiseren en 
logistiek werk verlenen bij de feesten (tafels zetten, matten leggen, enz. ). Fier op onze collega’s van Stekelbees die 
de kinderen opvangen buiten onze schooluren. 
Fier op onze reftermama’s, leesmama’s,  grootouders die kwamen vertellen, ouders die kwamen knutselen en 
spelletjes spelen, ouders die met onze kinderen mee op uitstap gingen. Fier op onze oversteekouders, onze 
meefietsouders, … Fier dat alle klusjes gedaan worden… Fier dat we kunnen rekenen op een vaste ploeg 
grootouders, ouders die de papiercontainers optassen en de papierslagen blijven doen…. 
Fier op de initiatieven die gerealiseerd zijn. Denken we maar aan de kindertopdagen, , papierslagen, , Herfstfeest, 
Grootouderfeest, carnaval, de Sint ontvangen, recepties organiseren, helpen bij het ontbijt van onze sleepovers van 
het zesde leerjaar… (Jammer dat het Schoolfeest, de Quiz, Eerste Communie en Vormsel, verhuur van de refter, 
schoolreizen, enz. niet konden doorgaan.) 
Fier op de werking en ondersteuning van de leden van het LOC, Schoolraad, Ouderraad en Schoolbestuur.  
Fier op het leerkrachtenteam die samen gezocht hebben om zo efficiënt mogelijk les te geven, in de klas maar ook 
op afstand… 
Samen school maken doen we zo, belangeloos maar vol dromen. Samen hebben we geen angst om te falen. 
Samen zijn we sterk! 
 
Ook volgend schooljaar blijven we dromen om dromen te realiseren! Maar eerst: 
 

GENIETEN VAN EEN WELVERDIENDE VAKANTIE! 
 

 

 

 

 

 

https://www.google.be/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fclemenspoort.be%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F07%2Fvakantie.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fclemenspoort.be%2Fvakantie-staat-voor-de-deur%2F&docid=mWJR8VAscf7oQM&tbnid=sKwrddVsaBQnoM%3A&vet=10ahUKEwjDztTmwoXjAhXjwosKHW3RAkwQMwiCASgkMCQ..i&w=421&h=301&hl=nl&authuser=0&bih=565&biw=1188&q=vakantie&ved=0ahUKEwjDztTmwoXjAhXjwosKHW3RAkwQMwiCASgkMCQ&iact=mrc&uact=8
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 Juf Rittje… DANKJEWEL 
 

18 jaar en elke week 9 uur heeft juf Rittje bij ons gewerkt. Als kinderverzorgster zag ze haar taak 
veel breder.  
Gaandeweg werd ze snoezeljuf genoemd.  
Tijd met juf Rittje werd door onze kleuters als geweldig en tof ervaren.  
Juf Rittje was enorm flexibel.  
Een klasjuf vervangen? Geen probleem! Komen helpen tijdens de feesten? Geen probleem! Zorgen 
voor EHBO-materiaal? Ik zal alles nog bestellen voor volgend schooljaar. 
Rittje kan in Berkenbeek meer uren werken wegens een pensionering van een collega aldaar.  
 

Een dikke knuffel van iedereen en veel succes! 
 
LIED RITTJE  
 

In de snoezelklas, in de snoezelklas 
Kom je bij juf Ritje in haar paarse klas 
Weet je wat ze kan, weet je wat ze doet 
Yoga en sherborne ze weet goed hoe dat 
moet. 
Snoezelen met de kleuters ze doet dat o zo 
goed. 
En hier een zwaai en nog een kus 
ja Juf Ritje is ons liefste, zotte mus 
Een pleister hier, een knuffel daar 
Als je valt dan staat juf Rittje voor je klaar. 
Echt waar! 
 
In de snoezelklas, in de snoezelklas 
Zien we ons juf Ritje telkens in haar sas 
Weet je wat ze doet, weet je wat ze kan. 
Koken en op reis gaan met de caravan. 
vertellen, spelen, zingen, lachen ja dat komt er van 
En hier een zwaai en nog een kus 
ja juf Rittje is ons liefste, zotte mus 
gezellig hier, een knuffelbeest 
bij juf Rittje is het altijd overal feest 
Om ter meest!! 
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 Schoolstraat volgend schooljaar nog in beeld? 
 

 
 
Veiligheid boven alles, denk ik, zeker voor onze kinderen. Velen denken er ook zo over. Enkelen zijn 
niet zo tevreden. 
 
Enkele reacties: 
 
Echt veel veiliger! 
Er zijn geen auto’s die gevaarlijk doen! 
’t Parkeren aan de Nieuwmoerse Steenweg lukt wel! 
Gelukkig is het goed weer. Wat als het blijft regenen en winter wordt. Dan heeft een schoolstraat 
geen zin. Alle ouders willen hun kinderen droog in de klas. Dus meer parking voorzien! 
Twintig minuten voor en na schooltijd. Als de buurtbewoners dat weten gaan ze zeker rekening 
houden met die tijden. 
De signaliseringsborden moeten wel duidelijker. 
Met de fiets? Zelfs als het regent moet dat lukken! 
Ik vind dat we de regeling met de fietsstalling moeten behouden. De ene poort erin met de fiets aan 
de hand, de andere poort eruit met de boekentas in de hand. 
Ik vind dat de school voor elke leeftijd een instapuur moet hebben. De kleuters om 8.00u, het eerste 
om 8.10u, het tweede om 8.20u, enz. en ’s avonds ook. Dan komt er weinig volk tegelijkertijd aan de 
poort. 
’t Is zalig binnenkomen. 
Ik heb al zo weinig tijd en het is altijd spoeien. Da stuk te voet is er echt te veel aan. Ik gaan omrijden 
en parkeren bij de meesters en juffen. Zo win ik tijd. 
Voor onze kleuter is het veel veiliger. Ik pak hem op tot aan de schoolstraat en dan geef ik hem een 
hand en laat ik hem stappen. Als hij even aan mijn aandacht ontsnapt hoef ik geen schrik te hebben 
dat een auto hem pakt. Goed initiatief. 
De fietsrij naar ’t Heiken kan toch ook oversteken via de poort aan de sporthal? 
Ge doet ons wat aan. Nu moeten we gaan parkeren aan de kerk. Das een end te voet gaan. 
Rustig zo, geen drukte rond de school. 
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Dit hadden jullie al veel eerder moeten doen. Situaties dat ik gezien heb. De fietsrij steekt over en een 
ouder rijdt achteruit van de parking bijna de fietsrij in. 
Awel, ‘dees’ mag veur altijd! 
 
Op dinsdag 7 juli om 20.00u in de refter evalueren we met de buurtbewoners de schoolstraat. Rit 
Luyckx, schepen van verkeer, Dirk Gabriëls, verkeersdeskundige, en ikzelf zullen de avond leiden. 
Mai Van Thillo, schepen van onderwijs, en een afgevaardigde van de politie zullen ook aanwezig zijn. 
 

 
 
 

 DANKJEWEL Cin en Son 
 
Cin en Son hebben vele jaren de kinderen begeleid naar hun Vormsel. Ze zorgden voor topjaren en 
topvieringen. Dankjewel Cin en Son voor die schitterende jaren! We zullen jullie missen! 
 
Gelukkig zijn er nieuwe vormselmama’s die met volle goesting het nieuwe werkjaar willen starten : 
Sandra Konings (mama van Daan en ...) 
Mieke Van Velthoven (mama van Lore en ...) 
Mieke Mertens (mama van Bjarne en ...) 
Dominique Leenaerts (mama van Mil en Stan) 
en Els gaat nog een jaartje met hen mee op weg... 
  
De inschrijvingsavond voor de nieuwe vormelingen (van 2020-2021) zal pas in oktober zijn.  Het 
werkjaar zal dus ook later starten, maar de betrokken ouders krijgen hierover nog bericht als er 
concrete data zijn. 
Alles zal afhangen hoe dan de maatregelen tegen corona zullen zijn. 
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 Jaarthema: een vijfde ster! 
 

 
Hebben jullie de vijfde ster zien schitteren aan de muur? 
Jawel, we hebben ze gekregen! 
Op de website staat een film met meer uitleg! Ga zeker eens kijken… 
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 Een grote stap: van onze kleuterschool naar onze lagere school… 
 

Vrijdag werden onze vijfjarige kleuters gevierd. Onze “eindkleuters” verdienen dat. Zij ervaren dit ook 
als een belangrijk en spannend moment! Niet te missen dus zeker te vieren! 

 
 
 
28 augustus 2020 is een datum dat we in het vet moeten aanstippen.  
Het is immers een grote stap die we samen mogen zetten. 
Om die stap over die drempel een beetje kleiner te maken, mogen de helden en hun ouders om  13.30 
even naar de klas om juf Christel en juf Kathelijne een goede start te wensen. Zij zullen dat op hun 
beurt aan de door jullie toevertrouwde kinderen ook zeker doen! 
 
We bekijken nog op welke manier 
we dit praktisch gaan doen. We 
moeten immers nog steeds 
rekening houden met de 
maatregelen die er zijn om alles 
veilig te laten verlopen. We zullen 
wel zien… 
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 Brief aan onze reftermama’s en refteroma’s: 
 

Dag allemaal, 
 
Vandaag vond ik jullie kaart in het leerkrachtenlokaal. Dank je wel daarvoor!  
Ook wij hadden graag anders afscheid genomen en echt dankjewel gezegd met onze kleuters. Dank 
jullie wel voor de hulp in de refter. Dank voor jullie aandacht voor onze kleuters met hun grote en 
kleine verdrietjes. We kunnen niet genoeg dank je wel zeggen!! 
Deze laatste maand was voor onze kleuterjuffen heel vermoeiend. De klasbubbels mogen niet 
gemengd worden, dus zijn de juffen altijd bij de kleuters, tijdens de speeltijden, tijdens de middag, 
samen eten in de klas, slechts een half uur per dag pauze zonder kleuters, … Maar we zijn blij dat we 
op deze manier toch konden starten.  
Vandaag nemen we afscheid in onze klasjes en begint de vakantie. 
Of jullie in september weer in de refter mogen helpen, weten we nog niet. Misschien hebben jullie al 
iets vernomen over de kleurcodes waarmee in het onderwijs gewerkt gaat worden. Voorlopig zitten 
we in code geel. Dwz dat we terug in de refter mogen eten en beroep mogen doen op externen zoals 
jullie. Maar september is nog ver weg. Krijgen we dan code groen met nog meer versoepeling? Blijft 
het geel of wordt het oranje? Allemaal vraagtekens. Ook voor ons. Eind augustus weten we meer en 
hopelijk krijgen we gunstig advies voor een “normale” start van het schooljaar. Mogen we nog beroep 
op jullie doen? Willen jullie nog komen helpen?  
 
Ik hoop dat jullie de voorbije maanden goed zijn doorgekomen. Het was nogal wat! Thuisblijven, geen 
bezoekjes aan kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden. We weten weer goed wat die voor ons 
betekenen.  
 
Ik wens jullie een heel fijne vakantie en zie jullie heel graag weer in september (als corona het 
toelaat). Jullie horen mij tegen dan weer. 
 
Vriendelijke groeten,  
 
Greet Van Dijck, zorgjuf KS Sterbos. 
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 ’t Gaat jullie goed! 

 

Donderdagavond hebben onze schoolverlaters die naar het  
secundair onderwijs verhuizen een eerste officieel 
moment mogen meemaken: de proclamatie. 
De kinderen kregen allemaal een eerste officiële diploma het  
Getuigschrift Basisonderwijs uit handen van meester Kris. Een hartverwarmende amethist kregen ze 
ook als aandenken. 
PROFICIAT aan iedereen! 
 
’t Was een gezellige en ontroerende maar een 
anders dan gewoonlijk avond. De ouders, allemaal 
met mondkapje, kregen gelukkig nog één drankje. Dit 
moest zo volgens de maatregelen. 
Meester Kris had een prachtige fotocollage gemaakt 
van de leerlingen gedurende hun schoolloopbaan 
met passende muziek op de achtergrond. Als slot 
van het officiële gedeelte hebben we de klasfoto in 
onze inkomhal, the hall of fame, gehangen. Zo blijven 
jullie toch een beetje bij ons.  
De ouders vertrokken hierna naar huis en de 
kinderen van het zesde leerjaar en hun meester 
bleven overnachten op school. Een kampvuur, 
gezellige babbels, herinneringen vertellen aan elkaar, 
dinsdagochtend genieten van een tiptop-ontbijt.  
 
 
Meiden en kerels, kom zeker nog eens een keertje langs op jullie ‘oude school’. 
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In onze grote hal prijkt een prachtige foto! 

In onze grote hal prijkt een prachtige foto! 

Diploma gekregen en nu een steen kiezen… 
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Een heus kampvuur 

Rock Sterbos 
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 Een mijmering… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fluohesjesnieuws… 
 

Onze fluopapa en fluomama gaan op vakantie. Toch willen ze nog even 
vertellen dat de kinderen van  

 
Volgend schooljaar komen ze opnieuw supporteren want: 

 

IEDEREEN MAG (MOET) GEZIEN WORDEN. 
 
Trouwens onze fluomama Liesje vertrekt naar andere oorden (Julie is schoolverlater). Liesje 
was een zeer actief lid van onze Ouderraad, maakte verslagen, was op elk feest een grote 
hulp, stond jaren aan de poort om ‘jetonnekes’ uit te delen aan al die kinderen die een 
fluohesje droegen… 
DANKJEWEL Liesje voor al die jaren trouwe inzet en jouw helpende handen!  
(Zie ook volgende mijmering…) 

 

 Een mijmering... 

 

“Een juf of een meester 
heb je niet voor even, 

maar voor de rest van je 
leven. 

Want ook al zie je hen 
nooit meer terug, 
er komt een dag, 
en nog een dag, 

en nog een — ja, echt! —, 
dat je zegt: 

Weet je nog? 
Onze juf, onze meester ... 

En je droomt dan weg, 
tussen alle herinneringen 

die je hebt vergaard. 
Het is een schat, 

die je in je hoofd bewaart.” 
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 Belangrijke data volgend schooljaar…  
Alle data zijn onder voorbehoud, zijn afhankelijk van de maatregelen die 
we door de overheid moeten treffen! 

 
Vrijdag 28 augustus: kijkmoment voor alle kleuters in 
de kleuterschool van 13.30 u tot 14.30 u en 
kijkmoment voor alle kinderen van het eerste leerjaar 
in hun klassen van 13.30 u tot 14.30 u 
 
Dinsdag 1 september: start van het schooljaar 2020 – 2021 
Woensdag 2 september: eerste vergadering van de Ouderraad 
Maandag 7 september: algemeen oudercontact lagere school (19.30 u) 
Dinsdag 8 september: algemeen oudercontact kleuterschool (19.30 u) 
Zaterdag 12 september: Eerste Communie 
Vrijdag 18 september: strapdag 
Zaterdag 19 september: Vormsel 
Zondag 27 september: Deureindkermis 
Maandag 28 september: verlofdag 
 
Donderdag 1 oktober: scholenveldloop Loenhout 
Maandag 12 oktober: Ouderraad 
Dinsdag 20 oktober: zichtbaarheidspel 3de en 4de leerjaar 
Woensdag 21 oktober: pedagogische studiedag 
Woensdag 28 oktober: kijkmoment nieuwe kleuters 
Vrijdag  30 oktober: kledinginzameling / eerste rapport lagere school 
 
Maandag 2 november – zondag 8 november: herfstvakantie 
Woensdag 11 november: verlofdag (Wapenstilstand) 
Vrijdag 20 november: grootouderfeest + herfstfeest 
Woensdag 25 november: verjaardag van Sinterklaas wordt gevierd. (Ik hoop dat de Sint en Zwarte Piet 

kunnen komen, ze hebben nog niet geantwoord, zitten waarschijnlijk aan het strand te genieten van zonnetje…) 

 
Maandag 7 december: Ouderraad 
Woensdag 16 december: kijkmoment nieuwe kleuters 
Vrijdag 18 december: Kerstdrink op de speelplaats van de kleuterschool 
Maandag 21 december – zondag 3 januari 2021: kerstvakantie 
Vrijdag 25 december: Kerstmis 
 
Zondag 10 januari: St. Antoniusfeesten 
Maandag 18 januari: Ouderraad 
Woensdag 20 januari: pedagogische studiedag 
Woensdag 27 januari: kijkmoment nieuwe kleuters 
 
Woensdag 10 februari: kijkmoment nieuwe kleuters 
Vrijdag 12 februari: carnaval op school en stoet 
Maandag 15 februari – zondag 21 februari: krokusvakantie 

KALENDER 
 

SCHOOLJAAR 2020 – 2021 
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Maandag 1 maart: Ouderraad 
Vrijdag 12 maart: Sterbosquiz 
Zondag 14 maart: restaurantdag 
Vrijdag 19 maart: Vaderdag 
Woensdag 31 maart: kijkmoment nieuwe kleuters 
 
Zondag 4 april: Pasen 
Maandag 6 april – zondag 19 april: paasvakantie 
Vrijdag 23 april: kledinginzameling 
Maandag 26 april: Ouderraad 
Woensdag 28 april: pedagogische studiedag 
 
Woensdag 5 mei: Cakeverkoop 
Zaterdag 8 mei: Moederdag 
Zondag 9 mei: Sterboskermis 
Maandag 10 mei: verlofdag 
Woensdag 12 mei: kijkmoment nieuwe kleuters 
Donderdag 13 mei: Hemelvaartsdag 
Vrijdag 14 mei: brugdag 
Maandag 17 mei: Ouderraad 
Maandag 24 mei: Pinkstermaandag 
 
Zaterdag 6 juni: Schoolfeest 
Maandag 21 juni: Ouderraad 
Woensdag 23 juni: Kleuterdiploma 
Vrijdag 25 juni: schoolreis kleuters 
Maandag 28 juni: schoolreis lagere school 
Dinsdag 29 juni: proclamatie schoolverlaters 
 
 

PEDAGOGISCHE STUDIEDAGEN (vrijaf voor de kinderen)  
Woensdag, 21/10/2020 
Woensdag, 20/01/2021 
Woensdag, 28/04/2021  
  

FACULTATIEVE VERLOFDAGEN 
Maandag, 28 september 2020 (Deureindkermis) 
Maandag,10 mei 2021 (Sterboskermis) 
 

PAPIERSLAGEN 
Zaterdag, 26 september 2020 
Zaterdag, 12 december 2020 
Zaterdag, 27 maart 2021 
Zaterdag, 19 juni 2021 
 

KLEDINGINZAMELING 
Vanaf woensdag 28 oktober tot vrijdag 30 oktober 2020 
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Vanaf woensdag 21 april tot vrijdag 23 april 2021 
 

KIJKMOMENTEN nieuwe kleuters (telkens van 10.30 u tot 11.15 u) 
Vrijdag, 28 augustus 2020 (UITZONDERLIJK van 13.30 u tot 14.30 u, kleuters starten op 
dinsdag 1 september 2020) 
Woensdag, 28 oktober 2020 (kleuters starten werkelijk in hun klas op maandag 9 november 2020) 
Woensdag, 16 december 2020 (werkelijke start: maandag 4 januari 2021) 
Woensdag, 27 januari 2021 (werkelijke start: maandag 1 februari 2021) 
Woensdag, 10 februari 2021 (werkelijke start: maandag 22 februari 2021) 
Woensdag 31 maart 2021 (werkelijke start: maandag 19 april 2021) 
Woensdag 12 mei 2021 (werkelijke start: maandag 17 mei 2021) 
 

OUDERRAAD 
 

2 september, 12 oktober, 7 december, 18 januari, 1 maart, 26 april, 17 mei, 21 juni 
 

 

 

 Organisatie volgend schooljaar. 
 
We verwelkomen ook onze nieuwe collega in de lagere school: Jasmine Wuyts. Zij zal de interim 
doen van Jacqueline die nog niet kan starten op 1 september. Hierbij wensen we Jacqueline nog 
heel veel moed om aan te sterken. 
Jasmine ziet het ook helemaal zitten om zich te smijten in de lagere school. Welkom Jasmine en 
een leerrijk jaar wensen we jou.  
 
We verwelkomen ook Daniëlle Leenaerts in ons team. Zij is al een deeltje van onze ploeg maar 
vanaf volgend schooljaar een volwaardig lid. Ze vervangt Rittje die uren bijkrijgt in Berkenbeek.  
Rittje bedankt voor die vele jaren. We gaan je missen! Succes! 
 
Kristel Van den Bergh heeft een nieuwe uitdaging voor volgend schooljaar. Ze gaat aan de slag bij 
het ondersteuningsnetwerk VOKAN. Merci he Kristel en succes volgende jaren!   
 
Caroline heeft zich keihard ingezet in een helicopterfunctie binnen onze school. Als lid van het 
beleidsteam heeft ze het kleuterteam mee vertegenwoordigd. Dankjewel Caroline voor het vele 
werk dat je hebt gedaan!  
Griet zal de taak van Caroline overnemen. Dankjewel Griet. 
 
Anke is geen lid meer in het leerkrachtenplatform. Ze kan aan de slag als kleuterjuf en zal 
ondersteunend werken en een dag de oranje klas en een dag de blauwe klas opvangen. Ook zal 
Anke op dinsdagnamiddag het tweede leerjaar begeleiden. Veel succes he Anke! 
 
Juf Lea en juf Hedwige (Hedwige wordt nog vervangen door juf Ikrame) zijn de administratief 
verantwoordelijken. Zij werken op het secretariaat. 
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Kleuterschool 

Klas Leeftijd Juffen en meester 

Rood 2,5 – 5- jarigen  juf Nadine  

Oranje 2,5 – 5- jarigen  juf Debby en juf Anke 

Geel 2,5 – 5- jarigen  juf Griet  en juf Leen 

Blauw 2,5 – 5- jarigen  juf Caroline en juf Anke 

Groen 2,5 – 5- jarigen  juf Joke  

Paars Snoezelklas juf Daniëlle 

Kinderverzorgster 
Snoezeljuf 

 juf Daniëlle 

Interne Zorgcoördinator   juf Greet 

Beleidsondersteuners  juf Greet en juf Griet 

Leerkrachten 
Bewegingsopvoeding 

 juf Griet en meester Sven 

ICT-verantwoordelijke  juf Joke 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De verdeling van de kinderen over de verschillende klassen heeft iedereen vandaag schriftelijk meegekregen. De keuzes 
zijn weloverwogen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lagere school 

Klas Juffen en meesters 

1A  juf Christel 

1B juf Kathelijne 

2 
Op maandagnamiddag 
Op dinsdagnamiddag 

juf Evelyne 
juf Niki  
juf Anke 

3A juf Veerle G 

3B 
Op woensdagvoormiddag 

juf Femke 
juf Jasmine 

4 meester Louis 

5A juf  Veerle H 
 

5B 
Op woensdagvoormiddag 

juf Jasmine 
juf Gizelle 

6 meester Kris 

Klasondersteuning voornamelijk in het 
vijfde en zesde leerjaar 

juf Kathelijne 

ICT-coördinator meester Kris 

Interne Zorgcoördinator juf Niki 

Leerkracht Bewegingsopvoeding  meester Sven 

Beleidsondersteuners meester Kris en juf Niki 
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Niet alle materiaal uit onderstaande lijst wordt vanaf het eerste leerjaar voorzien.  
De leerstof waarbij uw kind bijvoorbeeld een passer of atlas nodig heeft, komt pas later aan bod. 

 
 

Materialen die nodig zijn om de eindtermen en 
ontwikkelingsdoelen te bereiken 
 

VOORBEELDEN 

Bewegingsmateriaal 
 

Ballen, touwen, (klim)toestellen, driewielers, … 

Constructiemateriaal 
 

Karton, hout, hechtingen, gereedschap, katrollen, tandwielen, 
bouwdozen, … 

Handboeken, schriften, werkboeken en blaadjes, fotokopieën, 
software 

 

ICT- en multimediamateriaal 
 

Computers inclusief internet, digitaal fototoestel, digitale 
bordboeken… 

Informatiebronnen 
 

(Verklarend) woordenboek, (kinder)krant, jeugdencyclopedie, 
info-boeken, cd-rom, dvd, klank- en beeldmateriaal, internet 

Kinderliteratuur  
 

Prentenboeken, (voor)leesboeken, kinderromans, poëzie, strips, 
… 

Knutselmateriaal 
 

Lijm, schaar, grondstoffen, textiel, … 

Leer- en ontwikkelingsmateriaal 
 

Spelmateriaal, lees- en rekenmateriaal, denkspelen, materiaal 
voor socio-emotionele ontwikkeling, … 

Meetmateriaal 
 

Lat, gradenboog, geodriehoek, tekendriehoek, klok (analoog en 
digitaal), thermometer, weegschaal, … 

Muziekinstrumenten 
 

Trommels, ritme-instrumenten, sopraan (blokfluit), … 

Planningsmateriaal 
 

Schoolagenda, kalender, dagindeling, … 

Schrijfgerief 
 

Potlood, pen, gom… 

Tekengerief 
 

Stiften, kleurpotloden, verf, penselen, … 

Atlas, kaarten, kompas, passer, zakrekenmachine (vijfde 
leerjaar) 

 

 

In de eerste week zal zeker nog door de klastitularis meegedeeld worden wat nog nodig is.  
Wat zeker te voorzien: brooddoos, drinkbus, boekentas.  
Ook hebben de kinderen een turnzak nodig, pantoffeltjes, en een blauwe of zwarte korte broek. voor 
die dingen moeten de ouders zelf zorgen. De school heeft turn T-shirts. Die zijn gratis voor de nieuwe 
kinderen én de kinderen die naar het eerste leerjaar gaan. Kinderen die een nieuwe t-shirt nodig 
hebben betalen 8 euro.  
 
Het is niet erg om nog niet alles gekocht te hebben vóór de start van het nieuwe schooljaar, alles nieuw 
aankopen hoeft ook niet.  
 
Op de infoavonden wordt in de verschillende klassen, indien nodig, meegedeeld wat nog aan te 
schaffen. 
 
 
 

MATERIAAL DAT DE SCHOOL GRATIS 

VOORZIET  
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IK GA OP ZOEK NAAR DE ZON 

NAAR FEESTJES 

FIJNE MENSEN 

IK GA OP ZOEK NAAR ALLES 

WAT JE  JE OP VAKANTIE MAAR KUNT WENSEN 

IK GA GEK DOEN 

DANSEN DRINKEN ETEN 

HERINNERINGEN BOUWEN 

OM NOOIT MEER TE VERGETEN 

IK GA DWALEN ONTMOETEN EN ONTDEKKEN 

VEEL LIEFS EN TOT SNEL 

IK BEN KLAAR OM TE VERTREKKEN 

 

 
Tot volgend schooljaar, 

meester Luc 
 

En nu genieten 
van de vakantie! 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.pinimg.com%2F236x%2Fe0%2Fa2%2F3a%2Fe0a23a48decb80ce0afd5416fb1cfd0d--ha-ha-texts.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fnl.pinterest.com%2Finastaverman%2Fvakantie-humor%2F&tbnid=g9F7VBNL_Q0XwM&vet=12ahUKEwjj_4S8_6HqAhUawAIHHYylB2IQMyhGegQIARBb..i&docid=-SUYIRF85HUVDM&w=236&h=236&q=vakantie%20grappig&hl=nl&ved=2ahUKEwjj_4S8_6HqAhUawAIHHYylB2IQMyhGegQIARBb
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