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Kalender 2022 - 2023
* 30 augustus 2022: Naamafroeping 1ste lj. 17.30 uur // Kennismaking kleuterschool tussen
17.00 uur -18.00 uur // Kennismaking nieuwe leerlingen 17.00 uur
* 1 september 2022: Naamafroeping nieuwe klas lagere school
* 5 september 2022: Algemene infoavond 1ste en 2de lj. 19.30 uur // Algemene infoavond
kleuterschool 18.30 uur
* 6 september 2022: Algemene infoavond 3de en 4de lj. 18.30 uur // Algemene infoavond 5de
en 6de lj. 19.30 uur
* 26 september 2022: Schoolfotograaf
* 28 september 2022: Pedagogische studiedag- vrijaf voor de leerlingen
* 1 oktober 2022: Spaghettidag
* 10 oktober 2022: Vrije dag
* 26 oktober 2022: Grootouderfeest KS
* 31 oktober – 6 november 2022: Herfstvakantie
* 10 november 2022: Pedagogische studiedag – vrijaf voor de leerlingen
* 11 november 2022: Wapenstilstand- vrije dag
* 26 december 2022 – 8 januari 2023: Kerstvakantie
* 9 – 13 januari 2023: Sportklassen 6de lj.
* 27 januari 2023: Vrije dag
* 15 februari 2023: Carnaval KS
* 17 februari 2023: Carnaval LS
* 20 – 26 februari 2023: Krokusvakantie
* 3 – 16 april 2023: Paasvakantie
* 1 mei 2023: Feest van de arbeid – vrije dag
* 2 mei 2023: Pedagogische studiedag – vrijaf voor de leerlingen
* 7 mei 2023: Collegefeest
* 18 – 19 mei 2023: Hemelvaart – Brugdag
* 29 mei 2023: Pinkstermaandag – vrije dag
* 30 mei 2023: Schoolreis KS
* 2 juni 2023: Schoolreis LS
* 7 juni 2023: Dankdag helpende handen
* 14 juni 2023: Afscheidsfeest 3de kleuterklas
* 26 juni 2023: Sportdag LS
* 29 juni 2023: Afscheidsreceptie 6de lj.
* 30 juni 2023: Einde schooldag 11.40 uur
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Uitnodiging kleuterschool 2022-2023
Op dinsdag 30 augustus 2022 tussen 17.00 uur – 18.00 uur worden jullie uitgenodigd op het
kennismakingsmoment in onze kleuterschool. Kom dan alvast even een kijkje nemen in het nieuwe
klasje van je kind. Tot dan!
Uitnodiging 1ste leerjaar 2022-2023
Op dinsdag 30 augustus 2022 worden alle ouders en leerlingen van het 1ste leerjaar uitgenodigd op
het kennismakingsmoment. De naamafroeping begint om 17.30 uur. Jullie kunnen dan kennismaken
met de nieuwe leerkracht van je kind. Tot dan!
Start 1 september lagere school 2022-2023
We verwelkomen alle kleuters en leerlingen op donderdag 1 september op het normale tijdstip op
school. De leerlingen van het 2de, 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar komen dan te weten bij wie ze in de
klas zitten.
Weggeefkast
Een nieuw project waarin we gezinnen een extra steuntje kunnen geven is gestart: de weggeefkast. De
uitleg hierover kreeg u al in een vorige Nieuwsbrief. In de hal aan juf Hanne staat een box waarin u
spulletjes kan schenken. De witte kast om de hoek is de weggeefkast. Voor augustus mikken we op
boekentassen en schooltasjes, turnkledij en pennenzakken. Als u er thuis nog een hebt die van prima
kwaliteit is en die u niet meer nodig heeft, kan u die schenken.
Middagouder
Voor volgend schooljaar zijn we nog op zoek naar vrijwillige ouders of grootouders die tijdens de
middag een uurtje willen ondersteunen in de kleuterschool: helpen met de brooddoosjes, de jasjes en
het toezicht op de speelplaats. Interesse? sjt.bsa.directeur@telenet.be
Verloren voorwerpen
Er liggen nog een heleboel verloren voorwerpen. We stallen ze nog uit tot morgen! Wat er dan nog ligt
wordt weggeschonken.
Oude kleding inzameling
Volgend schooljaar doen we 2 maal een inzameling van oude stoffen en kleding. Hiermee kan de
school een centje bijverdienen. Als u dus in het najaar de kleerkast opruimt, brengt u de afgedankte
spullen best naar onze school. Dit in de week van 14 november.
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Zwitserlandkampen
Het schoolbestuur heeft terug groen licht gegeven om met een meer dan 50-jarige traditie verder te
gaan: de Zwitserlandkampen. Begin juli trekken we voor 10 dagen naar de Zwitserse Alpen om tochten
te maken in het hooggebergte. Deze kampen gebeuren onder leiding van eigen leerkrachten en oudleerlingen. Deze kampen zijn bedoeld voor leerlingen die volgend schooljaar in het 4de, 5de of 6de
leerjaar zitten.
De vraag is nu (na 3 jaar corona-onderbreking): is daar nog interesse in? Om dat te weten te komen
vragen we u uw interesse te tonen in een kort mailtje naar juf Hanne of naar de directeur. Zo weten we
of we effectief kamphuizen moeten huren of niet. (Doe dat deze week nog)

