
 

 
 

 

 

 

 

We hebben er allemaal goesting in! 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nieuwsbrief 2 
Schooljaar 2022-2023 
09 09 2022 

De eerste volle week is 
voorbijgevlogen… Keitof! 

 

1 september 2022. Veertien na acht. Een heleboel kinderen en hun ouders staan 

te wachten voor een gesloten poort. Voorlopig… 

Kinderen, zenuwachtig wiebelend naast hun fiets. Dan zwaait de poort open. De 

kinderen stromen met kloppende hartjes door de schoolpoort,  

enkelen met tranen die maar moeilijk te bedwingen zijn,  

anderen met een grote glimlach die zo efkes ‘gemaakt’ is om dapper te wezen. 

Immers van een deugddoende vakantie is het vaak moeilijk om afscheid te 

nemen. 

 

Alle kinderen krijgen de grootste aandacht, zeker onze nieuwe kinderen! We 

willen dat ze zich vlug ‘thuis’ voelen in onze school, waar er vol enthousiasme 

en met veel goesting geleerd en geleefd kan worden. 

 
 
  



 Juf Kathelijne: PROFICIAT 

 

Juf Kathelijne is dinsdag 50 jaar jong mogen worden en dat hebben we 

natuurlijk met heel de school gevierd.  

Het was wel een beetje spannend. 

“Wat staat er mij allemaal te 

wachten?” 

We kregen hoog bezoek. Beer 

Baum kwam juf Kathelijne een 

gelukkige verjaardag wensen. 

 

 

 

En wie zat er onder dat pak? 

De paarse sjaal hielp ons toch wel  

een beetje. 

 

 

 



Meester Kris en meester Louis waren de quizmasters en na elke vraag 

kreeg juf Kathelijne een klein geschenkje. 

Graag delen we de vragen met jullie. 

 
1. Hoe oud wordt Juf Kathelijne vandaag? 

ROOD: 50 

GROEN: 70 

2. Hoeveel kinderen heeft juf Kathelijne? 

R: 4 

G: 3 

3. Hoe komt ze naar school? 

R: met de postauto 

G: met de bakfiets 

4. Wat doet ze graag? 

R: wandelen met de hond 

G: spelen met de poes 

5. Hoe heet haar man? 

R: Johan 

G: Han 

6. Welk spelletje speelt ze graag buiten? 

R: verstoppertje 

G: balleke stamp 

7. Welke woordjes leert ze de kinderen eerst? 

R: ik 

G: jij 

8. Wie is de zus van Juf Kathelijne? 

R: Juf Nadine 

G: Juf Marijke 

9. Wat staat er te verkommeren in haar kast? 

R: een strijkijzer 

G: een stofzuiger 

10. Voor wie is Juf Kathelijne na een feestje onmisbaar? 

R: voor meester Kris 

G: voor meester Sven 

11. Wat kan ze niet zo goed? 

R: proper eten 

G: lezen 

12. Wat ligt voor haar, naast het lesgeven in onze school, ook erg nauw aan het 

hart? 

R: werken in een dierenwinkel 

G: werken in de wereldwinkel 

 

En dan: pannenkoeken. Wat wij niet wisten maar juf Kathelijne wel, was 

dat Han, haar zoon, en Johan, haar echtgenoot al heel vroeg in de refter 

pannenkoeken aan het bakken waren. En het waren er veel, heel veel. 

Iedereen in de school genoot van de heerlijke traktatie van juf Kathelijne. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Enkele belangrijke dingen 
 

 
 

1. Eerste OUDERCONTACT 

Het algemeen oudercontact van de lagere school gaat door op 

maandagavond 12 september om 19.30 uur. 

Het algemeen oudercontact van de kleuterschool gaat door op 

dinsdagavond 13 september om 19.30 uur. 

 



Het is belangrijk aanwezig te zijn omdat de accenten van het 

schooljaar binnen de leefgroep of klas grondig worden toegelicht 

door de juffen en meesters. 

 

2. 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! 

 

3. Verduidelijking rijen 

Ouders die na schooltijd zowel kinderen van de lagere school als van 

de kleuterschool hebben, halen eerst de kleuters op, en dan onder de 

luifel aan de hoofdingang pikken ze de kinderen van de lagere school 

op. 

Volgende week zal het ongetwijfeld op wieltjes lopen. 

 

4. Controlefiches: rijksregisternummers ouders 

Vandaag zijn de controlefiches meegegeven. Hierop worden algemene 

gegevens afgedrukt zoals deze in het adminstratieprogramma 

ingegeven zijn. 

Vanaf dit schooljaar moeten we ook de rijksregisternummers van de 

ouders ingeven. 

Graag maandag terug bezorgen aan de klastitularis. 

 

5. Verloren voorwerpen 

Voorzie jassen, handschoenen, koekdoosjes, enz. van een etiket, een 

markering. Zo blijven er geen zaken achter op school.  

 

 Veiligheid 

 

1. FIETSEN 

Onze kinderen gaan regelmatig fietsen 

met hun juf of meester. 

Een goed onderhouden fiets en volledig 

in orde, is 

dan zéér 

belangrijk!  
 

 

 

https://www.google.be/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.lokalepolitie.be%2Fsites%2F5395%2Fimages%2Ffiets.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.lokalepolitie.be%2F5395%2Faangiftemelding%2F128-veilignaarschool.html&docid=84ScsXGhCuMVdM&tbnid=xYegz_yJC1GTkM%3A&vet=10ahUKEwjVw_Dou6jdAhUOYVAKHdBEB8AQMwhJKBEwEQ..i&w=640&h=389&hl=nl&bih=620&biw=1366&q=fiets%20in%20orde&ved=0ahUKEwjVw_Dou6jdAhUOYVAKHdBEB8AQMwhJKBEwEQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.galecopveilig.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F07%2Ftegel-1-suggestie-004.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.galecopveilig.nl%2Fveiligheid%2F&docid=-z2VyaHAi4VFsM&tbnid=KTJi1jalUBgsWM%3A&vet=10ahUKEwiquevG27rkAhWRGewKHcuUAQAQMwiKASgvMC8..i&w=320&h=320&hl=nl&bih=565&biw=1188&q=veiligheid&ved=0ahUKEwiquevG27rkAhWRGewKHcuUAQAQMwiKASgvMC8&iact=mrc&uact=8


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! De kinderen van het eerste leerjaar krijgen allemaal een 

fietshelm van onze Ouderraad. Deze zijn besteld! 

 

OVERSTEEK  

Ochtend 

Marc Wouters verzorgt tijdens de ochtend de oversteek aan het 

zebrapad aan Dr. Denissen.  

Frans Rombouts doet hetzelfde aan de oversteek Kalmthoutse 

Steenweg – Peerdsvenweg.  

Vanuit de gemeente zijn er ook mensen die de oversteek verzorgen 

aan het gevaarlijke kruispunt Nieuwmoerse Steenweg / Kalmthoutse 

Steenweg / Kievitstraat. Zij staan daar om de kinderen veilig over te 

steken vanaf 8.15 uur.  

Na schooltijd 

Na schooltijd zorgen leerkrachten voor een veilige oversteek aan het 

zebrapad aan de Nieuwmoerse Steenweg en zijn er ouders die richting 

Deureind (kruispunt Kalmthoutse Steenweg – Peerdsvenweg) de 

oversteek verzorgen.  

Na schooltijd zijn er geen oversteekouders aan de Kievitstraat. Jammer 

maar helaas. De kinderen rijden mee tot aan de oversteek 

Peersvenweg-Kalmthoutse Steenweg. Zo vermijden we het gevaarlijke 

kruispunt. 

 

PARKEREN 

Vele ouders parkeren aan de kerk of op de parkeerplaatsen aan de 

Nieuwmoerse Steenweg. Dit is zéér fijn.  

We parkeren niet op het privé-eigendom van Dr. Denissen en in de 

Peerdsvenweg. 

 

 

 

 



 

 Zaterdag 24 september: onze eerste papierslag. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 STRAPDAG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op vrijdag 16 september is het STRAPDAG, de dag dat we met z’n allen 

zoveel mogelijk naar school stappen of trappen. Strappen is gezond, je 

wordt er sterk van. Strappers denken ook aan het milieu, omdat de auto 

dan thuis kan blijven staan… 

 

 

 
 

Op zaterdag 24 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, tuinhuis. …). 

Dit is toch belangrijk om weten! 

 

Dankjewel alvast om een handje toe te steken! 

 

We verzamelen aan de kerk om 9.00 uur; 



Wij doen een warme oproep om die dag zo veel mogelijk te voet, met de 

fiets, step, inline-skates of go-cart naar school te komen. De kinderen 

mogen hun rijtuig eventueel versieren (wel op een veilige manier).  

De Molenheide wordt de hele dag volledig afgesloten voor 

gemotoriseerd verkeer zodat we per klas naar hartenlust kunnen stappen 

en trappen. 

Ook willen we aan iedereen vragen om zo 'fluo mogelijk' naar school te 

komen, want strappers vallen graag op in het verkeer. Laat je maar eens 

goed gaan!  Alle 'missen en misters fluo' kunnen zich 's morgens laten 

fotograferen op de speelplaats.  Daarna kunnen jullie dan de foto's 

bekijken op de website van onze school. 

 

 Waarom STRAPPEN? 

 

De strapdag is een dag waarop de scholen, leerlingen, (groot)ouders, 

schoolteams aangemoedigd worden om zich actief naar school te 

verplaatsen.  

 

Dit kan te voet, met de fiets, per step, met skates, … zolang het maar op 

een actieve manier is. 

 

De strapdag zet de leuke aspecten en voordelen van duurzame mobiliteit 

in de verf.  

 

Dit vinden we als school enorm belangrijk! 



 
 

 
 

 
 



 Hoe fiets ik met mijn kinderen naar school? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Jeugdsternieuws 
 

Hey Jeugdsterkids!  

 

De eerste week school zit er op, 

hopelijk hebben jullie al veel 

leuke dingen gedaan! Wij met de 

Jeugdsterleiding zijn al volop 

bezig met de voorbereidingen 

voor weer een super leuk 

Jeugdster jaar :) Wil je ook terug 

graag mee een heel jaar komen 

ravotten? Schrijf je dan snel in via 

de inschrijvingslink die te vinden 

is op onze website! 

Kan je echt al niet meer wachten? Kom dan met ons meespelen op onze 

eerste activiteit die doorgaat op zondag 25 september! Om 13u zijn jullie 

welkom zodat we om 13u30 kunnen beginnen.  

Hopelijk allemaal tot dan! 

 

Groetjes de Jeugdsterleiding :) 
 

 

 Van harte WELKOM aan onze nieuwe sterren die mogen schitteren op 

hun eigenste unieke manier. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groene klas Gele klas 

Rode klas  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Even voorstellen: onze Ouderraad 

 

De ouderraad wil op een opbouwende wijze meewerken aan de kwaliteit 

van de opvoeding van alle kinderen op school. Zij organiseert 

vergaderingen en verschillende feesten en helpt mee aan speciale 

schoolactiviteiten.  

Elke cent die wordt verdiend met bijvoorbeeld de papierslagen, 

restaurantdag, schoolfeest, wordt gegeven aan de kinderen, aan onze 

school. 

 

Zo werden er al heel wat projecten gerealiseerd: 

- speelplaats; 

- bemeubeling; 

- boeken voor de kast vol troost; 

- didactische materialen; 

- nieuwe methodes; 

- muziekinstallatie turnzaal; 

- computerpark (aankoop laptops en dergelijke); 

- fluobags en fietshelmen schenken; 

- enz. 

Blauwe klas 
1e leerjaar A  

2e leerjaar 

1e leerjaar B  

4e leerjaar 

5e leerjaar B 

Nikita 
De Weerdt 

5e leerjaar A 



Zo worden er nog zaken gerealiseerd zoals een tuintje aanleggen, een 

nieuw tuinhuis en wie weet wat nog allemaal. 

 

De bezielers van de Ouderraad zijn:  

 

Voorzitter : De Blick Cliff, , Kalmthoutse Steenweg 191, 2990 Wuustwezel 

(tel. : 0475 330 333) 

Leden: Baumer Hans (penningmeester), Van Hoye Magali (adviserend lid 

Schoolbestuur), Geysen Joyce, Mertens Tim, De Graaf Mark, Pacquée Bert, 

Pelkmans Astrid, Boden Dieter, Van den Bempt Stig, Viskens Marijke 

(secretaris), Anthonissen Gert, Willemen Nadine (leerkracht KS), Baum 

Kathelijne (leerkracht LS) en Anthonissen Luc. 
 

Vandaag kregen alle ouders (via hun oudste kind) een briefje om zich op 

te geven om mee te helpen tijdens de verschillende activiteiten en 

feesten. 

(Achteraan in deze nieuwsbrief wordt het briefje ook opgenomen en kan 

bezorgd worden aan de klastitularis.) 

 

Ouders die willen toetreden tot de Ouderraad en actief willen deelnemen 

aan vergaderingen en feesten, kunnen zich melden tot een actief lid van 

de Ouderraad of mij.    

 

Zonder  

onze Ouderraad nu 

en vroeger 

en morgen, 

geen school zoals het nu is  

en kan worden! 
 

 

 Beamers te koop 
 

 

 

Interesse? 
Neem gerust contact 
op met de school:  
03 669 72 17 



  

 Zandbakgerief 

 

Vorig schooljaar genoten onze kleuters en hun oma’s en opa’s van een 

geweldig gezellig Grootoudersfeest. Dankzij de ‘vrije gift’ schaften we 

zandbakgerief aan voor onze kleuters. Fantastisch vinden ze het om 

hiermee te mogen spelen in onze supergrote zandbak! 

 

 

 
 



 

 Willen jullie iets wonderlijks weten? 

 

Juf Lea en haar man Rud zijn oma en opa geworden van een flinke 

kleinzoon Rae. We wensen hen en de fiere mama’s een dikke proficiat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Groot hart voor onze brandweer! 

 

  
  

 Tot een volgende keer ! 

Luc 



 

 

 
Als Ouderraad en leerkrachtenteam kunnen we steeds beroep doen op helpende 

handen, gelukkig maar!  We hebben een trouwe achterban die ons bijstaat bij 

het organiseren van onze activiteiten.   

Heb je af en toe ook een momentje vrij en wil je ons helpen bij onze werking?  

 

Noteer dan hieronder jouw contactgegevens: 

 

Naam: ………………………………………………………………………………………… 

 

Email adres: ……………………………………………………………….………………. 

Telefoon: ……………………………………………………………………………………. 

 

Voor elke activiteit krijg je dan vrijblijvend een mailtje met de vraag of je ons kan 

helpen. 

 

We willen toch wel benadrukken dat dankzij de organisatie van onze activiteiten er heel  

veel mooie projecten voor de school kunnen gerealiseerd worden! 

 

Alvast bedankt voor jouw enthousiaste medewerking!  Tot 

binnenkort! 

 
 

 

 

 

 

Vrijwilligers gezocht 
Ondersteuning schoolactiviteiten 
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