
  

 
Eind juni 2022  

 Beste ouders van de Stationsstraat,   

  

Het schooljaar loopt naar zijn einde toe en we kunnen tevreden achterom kijken naar 

een rijk gevuld jaar. Er was opnieuw een Ballonnekesstoet waarvoor we samen met de 

ouderraad en vele helpende ouders konden pronken met een mooie wagen. Er was in 

oktober een heel tof fietsfeest en eind oktober brachten we met onze kleuterschool een 

tof spektakel voor onze grootouders. We hadden weer theater Wortel die in onze school 

kwam optreden voor onze kleuters. We gingen weer op schoolreis naar 

de creaboerderij en naar Tivoli. Er was dat prachtige schoolfeest waar 

we met volle teugen van konden genieten, blij om weer eens samen te 

feesten en er was vooral weer een kleuterdiplomering met alles erop en 

eraan, zonder corona – beperkingen. Het schooljaar is voorbij 

gevlogen. Nu is het zomer. 

We wensen hierbij alvast iedereen een heerlijke en ontspannende vakantie toe!  

Voor sommige kleuters waren het ook de laatste dagen in onze kleuterschool. De grote 

stap naar het eerste leerjaar komt nu wel erg dicht bij. Na de grote vakantie zullen ze 

klaarstaan om te leren lezen en rekenen. We zullen hen erg missen en wensen hen veel 

succes in de lagere school. Ik wens alle ouders ook te danken voor het vertrouwen dat 

we van hen kregen om met hun kleuter op stap te gaan in hun ontwikkeling.  

 

Warme maaltijden en soep 

Na een jaar van wikken en wegen, prijsoffertes en onderhandelingen, hebben 

we de besloten om volgend schooljaar géén warme maaltijden meer aan te 

bieden (en dit op basis van organisatorische én financiële haalbaarheid). 

Verse soep blijven we wel aanbieden.  

Verloren voorwerpen?... Gevonden voorwerpen!!! 

De laatste  schooldagen zullen we de gevonden (of verloren) voorwerpen onder het 
afdak van onze speelplaats uitstallen. Best eens een kijken nemen, want tijdens de grote 
vakantie houden we immers “grote kuis”.  

 

Het volgende schooljaar.        

Na een deugddoende vakantie starten we op donderdag 1 september aan het nieuwe 

schooljaar…    

In de Stationsstraat zullen we in september met 4 klassen starten. In de Onthaal- 

kleuterklas (1KA) zal juf Kristel de leiding op zich nemen. In deze klas zitten de kleuters 

die na de Hemelvaartvakantie in onze school gestart zijn en de kleuters die in september 

starten.  In klas 1/2KA zal juf Chris en juf Charlotte ( **tot dat juf Katrien Mampaey terug 

is uit haar zwangerschapsverlof) voor een leuk aanbod zorgen. In deze klas zitten de 

overige kinderen die nu bij juf Kristel zitten.  In het Beverbos zitten 2 klassen met 4- en 

5-jarige kleuters. Juf Cindy en juf Charlotte (**) begeleiden klas 2/3KA, Juf Hanne 

begeleidt klas 2/3KB. Meester Tom zorgt voor de bewegingsopvoeding. 

De klasverdeling voor volgend schooljaar wordt bekend gemaakt op vrijdag 26 
augustus. Op deze dag krijgen ouders per mail de klaslijst van hun kind(eren). Tevens 
zullen ook op die dag de klaslijsten worden opgehangen in de hal van onze school. U 
kan deze bekijken tijdens inschrijvingsmomenten. U vindt de juiste data verder op deze 

 



nieuwsbrief of op onze website. Let wel: Het is niet de bedoeling nog wijzigingen aan de 
klaslijsten aan te vragen. 
 

Opendeurtje:  
Op maandag 29 augustus is er een opendeurtje tussen 18.00 uur en 20.00 

uur. Een ideaal moment om al eens kennis te maken met de nieuwe 

klasleerkracht en het nieuwe klaslokaal te ontdekken.  

 

De inschrijvingsmomenten voor nieuwe kleuters zijn: 

• 1 juli van 10 tot 12 uur 

• 2 juli van 10 tot 12 uur 

• 25 augustus van 10 tot 12 uur 

• 26 augustus van 10 tot 12 uur 

• 27 augustus van 10 tot 12 uur 

• 29 augustus van 18 tot 20 uur: Tevens ‘opendeurtje’, alle leerkrachten 

aanwezig. 

• 30 augustus van 18 tot 20 uur 

• 31 augustus van 10 tot 12 uur 

De infoavonden begin september 2022 

Begin september plannen we de infoavonden.  Op 5 september heten wij jullie nu reeds 

van harte welkom op onze oudercontactavond.  Vanaf 5 september kunnen er ook weer 

drankjes besteld worden in onze drie vestigingen. 

 

Schoolreglement  

Omdat er nog wat gesleuteld moest worden aan de uiteindelijke versie, hebben jullie iets 

langer moeten wachten op de verschijning van het schoolreglement op onze website. Nu 

kunnen we toch wel bevestigen dat deze versie online staat.  

 

Belangrijke data 
 

ma 29 aug Opendeurdag 

do 1 sep Eerste schooldag 

ma 5 sep Infoavond  

Za 24 sep Ballonnekesstoet 

Wo 28 sep Vrijaf: pedagogische studiedag 

Vr 30 sep Schoolfotograaf  

 

Za  8 okt Scholencross  


