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1. Start van het schooljaar 
 

Overmorgen is het 1 september... Juffen en meesters zijn er klaar voor!  
We mogen weer spelen, leren, en samen groeien! 
 
Er is hard gewerkt met ons schoolteam hard gewerkt om alles klaar te krijgen én om onze school 
veilig op te starten.  
 
Zoals jullie wellicht wel weten, blijven er enkele coronamaatregelen van kracht. 
Voor onze leerlingen en personeelsleden: 

• Al onze leerlingen mogen altijd elke dag naar school. 

• Onze leerlingen moeten geen mondkapje dragen. 

• Onze leerlingen moeten geen afstand houden van mekaar.  

• Tussen onze personeelsleden en onze kinderen van de lagere school moet er wel een 
afstand zijn van 1,5 meter. Als dat niet kan, zetten onze personeelsleden een 
mondkapje op. 

• Al onze leerlingen en al onze personeelsleden reinigen extra vaak de handen. Iedereen 
zal zowel bij het binnenkomen als bij het verlaten van de school en van de klas telkens de 
handen moeten wassen. Ook voor en na het eten en voor en na een toiletbezoek. 

• Eten: de kinderen mogen hun boterhammen opeten in de refter. 

• Klaslokalen en sanitair: we letten er extra op dat de klaslokalen en het sanitair goed 
geventileerd worden. De school heeft ook een poetsplan om er voor te zorgen dat klassen 
en toiletten regelmatig gepoetst en ontsmet worden. 

• Activiteiten: we mogen met onze kinderen op uitstap (met de fiets).  
 
Voor de ouders: 

• Afstand houden van 1,5 meter tussen elkaar en we dragen steeds een mondkapje.  

• Als kinderen te laat zijn, langs het secretariaat komen aub. Vooraf het register 
invullen in de hal en handen ontsmetten. Hedwige, Lea of ik brengen uw kind naar de 
klas.  
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• Vermijd samenkomsten aan de schoolpoort en hou voldoende afstand van de andere 
ouders en onze personeelsleden.  

• Voor het brengen en ophalen van de kinderen: zie verder in deze nieuwsbrief. 
 
Wat als ouders, kinderen (broertje, zusje) ziek is?  

• Zieke kinderen komen niet naar school. Je maakt zo snel mogelijk een afspraak met de 
huisarts. 

• Wordt je kind ziek op school? Dan brengen we het naar een apart lokaal en vragen we je 
om je dochter of zoon te komen afhalen. Je neemt dan zo snel mogelijk contact met de 
huisarts. Die zal beslissen of je kind moet getest worden.  

• Als ouders ziek worden (besmet met corona), blijven de kinderen thuis. Dit geldt ook voor 
broers en zussen. 

 
Heb je nog vragen, zit je nog met twijfels, aarzel dan zeker niet om met ons contact op te nemen. Ook 
bij het CLB (03 667 28 28) kun je steeds met je vragen terecht.  
 

2. Molenheide is een schoolstraat.  
 

 
 
Tijdens het nieuwe schooljaar wordt een deel van de Molenheide terug een schoolstraat. 
 

 
Met de fiets naar school is gezond! 
Er zijn vele parkeerplaatsen aan de kerk, dicht bij de school! 
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3. AFSPRAKEN brengen en halen van leerlingen 
 

Bij de start van dit nieuwe schooljaar willen we graag de afspraken opfrissen rond het brengen en 
komen halen van kinderen op onze school. Zo kunnen we dit hopelijk zo vlot mogelijk laten verlopen. 
 
De Molenheide is voor en na school een schoolstraat. We willen daarom vragen om aan de 
Nieuwmoerse Steenweg of aan de kerk te parkeren als je kinderen met de auto brengt en haalt. Voor 
de veiligheid van onze kinderen, vragen we om niet in de Nieuwendijk te parkeren. 
 
Ochtend 
Om 8u15 openen we de poorten en mogen alle kinderen op de speelplaats. De bel gaat om 8u30, de 
kleuters gaan dan naar de klasrij, de leerlingen van de lagere school gaan zelf naar de klas. 
 
 

• Ouders houden onderling de nodige afstand én dragen een mondmasker. 
• Ouders van kleuters zetten hun kinderen af aan de poort van de kleuterschool. 
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• Ouders van kinderen van de lagere school zetten hun kinderen af aan de poort aan de sporthal. 
• Indien kleuters of kinderen van de lagere school te laat zijn, gaan ze eerst langs het secretariaat. 

 
Middag 

• Kleuters die worden opgehaald, wachten onder de luifel aan de kleuterschool. Ouders wachten 
aan de poort van de kleuterschool, de leerkrachten zullen de kleuters tot bij de ouders brengen. 

• De kinderen van de lagere school gaan met de rij mee en worden overgezet aan de 
Nieuwmoerse Steenweg. 

 
Halen na schooltijd 

• Ouders houden onderling de nodige afstand én dragen een mondmasker. 
• Ouders die enkel kleuters of kleuters én kinderen van de lagere school ophalen: De ouders 

komen binnen langs de poort aan de sporthal en verlaten de school via de poort aan de 
kleuterschool. Ze pikken op hun weg hun kinderen op die onder de luifels wachten. 

• Ouders die enkel kinderen van de lagere school ophalen: De kinderen van de lagere school 
gaan met de rij mee en ouders wachten aan de kerk of aan de parking van het wijkhuis. Hun 
kinderen worden tot daar gebracht door leerkrachten. Aan de kerk wachten de leerlingen op het 
grasveldje tot de ouders hun kind hier ophalen of teken geven om naar hen toe te komen. 

 
 

 

Bedankt alvast voor jullie medewerking. 
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4. Enkele weetjes:  
 

  Jaarthema dit schooljaar: is nog even een niet-weetje! 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 Fluohesjesnieuws… 
 

We dragen allemaal een fluohesje of een fluobag. 
Een helm is zéker aan te raden! 

 

IEDEREEN MAG (MOET) GEZIEN WORDEN. 
 
 
 
 
 

 

 Een mijmering... 

 

Onze oversteekouders, reftermama’s en refteroma’s, leden van het Schoolbestuur, Ouderraad en 
LOC/Schoolraad, Frans (onze klusjesopa), enz. staan weerom paraat! 

Schitterend en duizend maal DANK! 
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 Een oproep... 
Sanne Krijnen, een dochter van Yvonne die dagelijks de poets doet op school, is getroffen door 
een herseninfarct en zit momenteel in een revalidatiecentrum. 
We wensen heel de familie veel moed!  
Saskia, haar zus, deed een oproep via facebook. 
 
 

 

 Belangrijke data krijgen jullie steeds via e-mail! Hieronder 
Hieronder staan  
 
 

Woensdag 1 september: start van het schooljaar 
2021 – 2022.  
Donderdag 2 september: eerste vergadering van de Ouderraad 
Maandag 6 september: algemeen oudercontact lagere school (verdere info volgt nog!) 
Dinsdag 7 september: algemeen oudercontact kleuterschool (verdere info volgt nog!) 
Zaterdag 11 september: Eerste Communie (uitgestelde datum) 
Vrijdag 17 september: strapdag 
Zaterdag 18 september: Vormsel (uitgestelde datum) 
Zondag 26 september: Deureindkermis 
Maandag 27 september: verlofdag 
 

Vrijdag 1 oktober: scholenveldloop Loenhout 
Maandag 11 oktober: Ouderraad 
Woensdag 20 oktober: pedagogische studiedag 
Dinsdag 26 oktober: kijkmoment nieuwe kleuters nestklasje 
Vrijdag  29 oktober: kledinginzameling / eerste rapport lagere school 
 

Maandag 1 november – zondag 7 november: herfstvakantie 

KALENDER 
 

SCHOOLJAAR 2021 – 2022 
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Maandag 1 november: Allerheiligen 
Dinsdag 2 november: Allerzielen 
Maandag 8 november: instap nieuwe kleuters nestklasje 
Donderdag 11 november: verlofdag (Wapenstilstand) 
Zaterdag 13 november: Lichtstoet 
Vrijdag 19 november: grootouderfeest + herfstfeest 
Woensdag 24 november: verjaardag van Sinterklaas wordt op school gevierd.  
 

Maandag 6 december: Ouderraad 
Dinsdag 21 december: kijkmoment nieuwe kleuters nestklasje 
Donderdag 23 december: Kerstdrink op de speelplaats van de kleuterschool 
Vrijdag 24 december: halve dag school  
Zaterdag 25 december: Kerstmis 
Maandag 27 december – zondag 9 januari 2022: kerstvakantie 
Vrijdag 31 december: Nieuwejaarkezoete zingen 
 

Zondag 9 januari: St. Antoniusfeesten 
Maandag 10 januari: instap nieuwe kleuters nestklasje 
Woensdag 19 januari: pedagogische studiedag  
Vrijdag 21 januari: tweede rapport lagere school 
Dinsdag 25 januari: kijkmoment nieuwe kleuters nestklasje  
Maandag 31 januari: Ouderraad 
 

Dinsdag 1 februari: instap nieuwe kleuters nestklasje 
Dinsdag 22 februari: kijkmoment nieuwe kleuters nestklasje 
Vrijdag 25 februari: carnaval op school en stoet 
Maandag 28 februari – zondag 6 maart: krokusvakantie 
 

Maandag 7 maart: instap nieuwe kleuters nestklasje 
Maandag 7 maart: Ouderraad 
Vrijdag 11 maart: Sterbosquiz 
Zondag 13 maart: restaurantdag 
Zaterdag 19 maart: Vaderdag 
Dinsdag 29 maart: kijkmoment nieuwe kleuters nestklasje 
 

Vrijdag 1 april: derde rapport lagere school 
Zaterdag 3 april: Ramandan 
Maandag 4 april – maandag 18 april: paasvakantie  
Zondag 17 april: Pasen 
Maandag 18 april: Paasmaandag 
Dinsdag 19 april: instap nieuwe kleuters nestklasje 
Vrijdag 22 april: kledinginzameling 
Zaterdag 23 of zaterdag 30 april: vormsel 
Maandag 25 april: Ouderraad 
Woensdag 27 april: pedagogische studiedag 
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Zondag 1 mei: Feest van de Arbeid / Einde van de Ramandan  
Maandag 2 mei: Suikerfeest 
Woensdag cakeverkoop 
Zaterdag 7 mei: Eerste Communie 
Zondag 8 mei: Moederdag 
Zondag 8 mei: Sterboskermis 
Maandag 9 mei: verlofdag 
Dinsdag 10 mei: Ouderraad 
Dinsdag 24 mei: kijkmoment nieuwe kleuters nestklasje 
Donderdag 26 mei: Hemelvaartsdag 
Vrijdag 27 mei: brugdag 
Maandag 30 mei: instap nieuwe kleuters nestklasje 
 
 

Zondag 5 juni: Pinksteren 
Maandag 6 juni: Pinkstermaandag 
Maandag 12 juni: schoolfeest 
Maandag 20 juni: Ouderraad 
Donderdag 23 juni: Pennenzakkenrock (5e en 6e leerjaar) 
Vrijdag 24 juni: schoolreis kleuters 
Maandag 27 juni: fietsendag kleuterschool  
Maandag 27 juni: schoolreis lagere school 
Woensdag 29 juni: kleuterdiploma 
Woensdag 29 juni: proclamatie schoolverlaters (datum nog onder voorbehoud, wordt later nog 
bekendgemaakt) 
Donderdag 30 juni: laatste rapport lagere school 
 
 

PEDAGOGISCHE STUDIEDAGEN (vrijaf voor de kinderen)  
Woensdag, 20 oktober 2021 
Woensdag, 19 januari 2022 
Woensdag, 27 april 2022  
  

FACULTATIEVE VERLOFDAGEN 
Maandag, 27 september 2021 (Deureindkermis) 
Maandag, 9 mei 2022 (Sterboskermis) 
 

PAPIERSLAGEN 
Zaterdag, 25 september 2021 
Zaterdag, 18 december 2021 
Zaterdag, 26 maart 2022 
Zaterdag, 18 juni 2022 
 

KLEDINGINZAMELING 
Vanaf woensdag 27 oktober tot vrijdag 29 oktober 2021 
Vanaf woensdag 20 april tot vrijdag 22 april 2022 
 

KIJKMOMENTEN nieuwe kleuters gele klas (2,5-jarigen, telkens van 16 00 u tot 16.30 u) 
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Dinsdag 26 oktober 2021 (kleuters starten werkelijk in hun klas op maandag 8 november 2021) 
Dinsdag 21 december 2021 (werkelijke start: maandag 10 januari 2022) 
Dinsdag 25 januari 2022 (werkelijke start: dinsdag 1 februari 2022) 
Dinsdag 22 februari 2022 (werkelijke start: maandag 7 maart 2022) 
Dinsdag 29 maart 2022 (werkelijke start: dinsdag 19 april 2022) 
Dinsdag 24 mei 2022 (werkelijke start: maandag 30 mei 2022) 
 

OUDERRAAD 
 

2 september, 11 oktober, 6 december, 31 januari, 7 maart, 25 april, 10 mei, 20 juni 
 

 
 

  
 
 

 
 

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 

MATERIAAL DAT DE SCHOOL GRATIS 

VOORZIET  
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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.  
 
 

 
 
 

 
 

Juffen en meesters staan op 1 september alle kinderen op 
te wachten op de speelplaats! 

 
 
 
 

Tot een volgende keer 
Luc 

 
 


