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Inschrijvingen schooljaar 2022 – 2023
Inschrijvingen voor volgend schooljaar gebeuren in verschillende fasen:
* Wie reeds in onze school is en in onze school blijft, hoeft niets te doen.
* Nieuwe broers en zussen van onze leerlingen, krijgen voorrang bij de inschrijving. Zij moeten
zich melden bij juf Hanne tussen 24 januari en 11 februari.
* Alle andere kinderen die naar onze school willen komen, moeten zich aanmelden via
www.kiesjouwschool.be en onze school als voorkeur aanduiden. Dat kan pas vanaf 7 maart.
* Na de aanmeldingsperiode krijgen deze mensen een inschrijvingsticket waarmee ze zich
kunnen komen inschrijven.
Als je gezinnen kent die naar onze school willen komen, kan je hen helpen wegwijs maken met de
folder in bijlage.
Kleding in laagjes
In elke klas van onze school (kleuter en lager) staat een CO²-meter. Zodra de meting van groen naar
oranje gaat, grijpt de leerkracht in. Dat kan wel ten koste van de temperatuur in de klas gaan. Daarom
is het goed dat je kind meerdere laagjes kleding aanheeft zodat het gemakkelijk iets kan uitdoen en
weer aandoen.
Zichtbaarheidsactie: Helm Op Fluo Top
Niet vergeten: de wedstrijd!
Vele leerlingen hebben intussen al 21 stickertjes gespaard. Met de gespaarde stickers kan je
deelnemen aan de individuele Helm Op Fluo Top- wedstrijd. Zo kan je kans maken op een mooie prijs,
zoals bv. een cadeaucheque van JBC, A.S. Adventure of Wowow, of een hippe bodyglower van
Gofluo? Of een zelf ontworpen fietshelm?! Deelnemen aan de wedstrijd kan
via www.helmopfluotop.be.
Kleuterschool
* ALGEMEEN: Wieltjesdag: Volgende week DINSDAG 18/1 is het Wieltjesdag. De kleuters mogen dan
een step of fiets meebrengen. Deze mogen ’s morgens bij het klassymbool aan de kleuterspeelplaats
geplaatst worden en ’s avonds daar ook opgehaald worden. Voor de veiligheid is het ook belangrijk
dat ze een helm meebrengen.
Laarsjes: Vanaf volgende week zullen we ook weer een paar dagen op het grasveldje spelen. Kleuters
die nog geen laarsjes meebrachten, kunnen dit best nog doen. Zo kunnen we ons schoenen een beetje
'sparen'.
Alles naamtekenen: We merken dat nog heel wat jassen, mutsen, sjaals, handschoenen... niet
genaamtekend zijn. Daarom willen we vragen om dit nog even extra na te kijken. Zo kunnen we
verloren voorwerpen sneller terug aan de eigenaartjes bezorgen.
* Eendjesklas Ons eerste weekje na de vakantie zit er alweer op. We mochten 8 nieuwe vriendjes
verwelkomen in onze klas. En wat hebben ze dat al goed gedaan! Af en toe vloeiden er nog wel eens
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traantjes, maar deze waren altijd snel verdwenen als we konden spelen. Ook de andere kleuters
genoten ervan om terug naar school te mogen komen. Volgende week werken we rond het thema ‘Dit
ben ik’. We kijken naar ons lichaam, wat we hier allemaal mee kunnen, welke vriendjes we allemaal
hebben in onze klas, hoe iedereen eruit ziet…
Vanaf maandag 17 januari mogen de kleuters van onze Eendjesklas weer opgehaald worden in de klas.
De juf zorgt ervoor dat de kleuters klaar zitten met hun jas aan en boekentas op de rug.
Jullie mogen wachten bij de ouders van de lagere school. Bij het tweede belsignaal, om 15.35 uur,
mogen jullie via de bovenspeelplaats van de lagere school naar binnen komen (trap in de hoek naast
de Rollebol). Via deze deur moeten jullie ook weer naar buiten. (Enkel ouders met buggy’s mogen
binnen en buiten langs de ingang van de Rollebol.) We gaan dit even proberen en later evalueren we
of we dit op deze manier kunnen blijven doen. Hierbij rekenen we natuurlijk op jullie medewerking.
Draag zeker overal je mondmasker en houd voldoende afstand.
* Nijntjes- & Egeltjesklas: Deze week mochten we na een lange kerstvakantie terug naar onze klas. Om
even op adem te komen, zijn we themaloos gestart. We mochten dus weer aan de slag met leuke
materialen en spelletjes. In de Egeltjesklas speelden we met scheerschuim. Zo fijn al dat geklieder! In
de Nijntjesklas mochten we vrij knippen, kleuren en plakken. We genoten met volle teugen. Op
dinsdag keken we naar de TikTak van juf Isaura. Wat hadden we dat gemist! Volgende week werken we
nog een weekje themaloos.
* Muizen- & Berenklas: We hebben deze week al heel wat vogels kunnen zien door het raam van onze
klas. We hebben eten in de boom hangen en daar komen de vogeltjes lekker van smullen. We maakten
ook zelf vetbollen en die kunnen we binnenkort thuis ophangen. Volgende week bekijken we nog
welke vogels komen smullen van onze zaadjes.
We hebben ook al kunnen voelen dat het best wel koud is buiten. We verlangen een beetje naar
sneeuw en ijs maar de kans is klein dat we dat deze week gaan zien… of misschien toch? We maken
zelf sneeuw in de klas en bekijken wanneer water ijs wordt, wanneer ijs weer smelt en wat je kan maken
met ijs. Het wordt zeker een superleuke week.
* Kikker- & Varkentjesklas: In de Kikkerklas was er deze week een stagiaire en ook de volgende week zal
zij nog komen spelen en werken in de klas.
In de Varkentjesklas zijn we gestart met het thema 'Gelukkig Nieuwjaar slak'. We maakten een slak van
papier, van plasticine, met pareltjes... We keken een filmpje over het leven van een slak, speelden
spelletjes rond tijd en we haalden echte slakken in de klas. Helaas alleen maar naaktslakken, want de
huisjesslakken zitten dit jaar wel heel goed verstopt voor de koude. Naaktslakken zijn natuurlijk ook
boeiend. Volgende week gaan we verder met dit thema.
Op donderdag mochten we ook Daria terug verwelkomen in de klas. Na een jaartje in het buitenland is
zij terug op onze school. We hopen dat ze zich weer heel snel thuis zal voelen.
Lagere school
* WIELTJESDAG: Ook de lagere school doet mee aan de Wieltjesdag op dinsdag 18/01. De leerlingen
mogen deze keer een step meebrengen. Hierbij is het dragen van een helm verplicht. ’s Morgens
worden de steps geparkeerd op de gele mat onder het afdak. Tijdens de middagpauze kan dan
iedereen zich naar hartenlust met de step uitleven op het omnisportveld.
* 1ste leerjaar: Na een weekje schrijven met de pen, lukt dit al heel knap! Bravo, vriendjes.
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We leren tijdens de godsdienstlessen over 'geboorte en groei'. De kinderen mogen maandag
hun geboortekaartje mee naar de klas brengen. Dit zal er ook een tijdje blijven.
* 5de leerjaar: Deze week vlogen de Franse woorden en zinnen ons rond de oren. We zitten al
halverwege in ons 'livre'! Bravo et chapeau! Onze leerlingen hebben veel herhaald deze week, op naar
de volgende unités!
Voor WO komt er een nieuw thema aan. We gaan ons verdiepen in materialen en stoffen en komen zo
terecht bij de jeans. We houden ook een naaiatelier waar we onze eigen creaties gaan maken. Naast
onze lessen Nederlands starten we over enkele weken met het voorbereiden van onze spreekbeurt. Dit
doen we stap voor stap met een stappenplan, maar je kan alvast nadenken over een goed onderwerp
(beginnen schrijven hoeft nog niet).
Agenda
* 18/01/2022: Zwemmen 4B
* 19/01/2022: Vergadering ouderraad
* 24/01/2022: Start inschrijvingsperiode broers en zussen ’22-‘23
* 25/01/2022: Geen avondstudie – PV // Zwemmen 4C
* 28/01/2022: Rapport 2

