
               Beste ouders, 

 Het einde van dit schooljaar is alweer in 

zicht. Toch blikken we al een eindje 

vooruit. De planning van de schoolorga-

nisatie en vakantiekalender voor het vol-

gend schooljaar is zo goed als rond. Dus, 

aan  het eind van zo’n schooljaar rest mij 

alleen nog iedereen, die bijgedragen heeft 

om er een goed schooljaar van te maken, 

oprecht te bedanken: leerlingen, leer-

krachten, echtgenoten van leerkrachten, 

secretaresses, onderhoudspersoneel, schoolbestuur, ouders, groot-

ouders, ouderraad, leesmoekes, eetzaalmoekes,  zwemmoekes, ge-

machtigde opzichters, vrienden en kennissen…. Heel hartelijk dank  

om er voor onze school te zijn. 

Klasverdeling kleuters: 

We beschikken voor volgend schooljaar over 6 voltijdse leerkrach-

ten.  Juf Lieve vangt de nieuwelingen op en de instappers ( 2,5 –3 

jarigen), juf Reni  en juf Elke de 3 jarigen, juf Marleen en juf Nancy  

de 4-jarigen. Juf  Nele de 5–jarigen. Van zodra de nieuwe klasjes 

klaar zijn, gaat de groep van juf Nancy en  juf Elke ( ook de instap-

pers van juf Lieve ,geboortejaar 2014) naar de nieuwe klassen. Juf 

Inge blijft 2 voormiddagen op onze school en geeft enkele uren be-

wegingsopvoeding en neemt de taak waar als zorgjuf voor de kleu-

ters. Meester Sven neemt de uren bewegingsopvoeding bij  de kleu-

ters en in het lager voor  zijn rekening. Juf Arlette  is de kinderver-

zorgster samen met juf Bea. 

Klasverdeling lagere afdeling: 

In de lagere afdeling is er een volledige splitsing  van het 1ste en het 

2de leerjaar. Het 3de , 4de en 6de leerjaar wordt gedeeltelijk ge-

splitst. 

1A : Juf Marina  

1B : Juf Wendy 

 2A : Juf Iris  

 2B : Juf  Kristel Langens ( uit de scholengemeenschap) 

 3A en 3B : Juf Nathalie 

 3B : Juf Nena ( ma, di, do, vr, voormiddag, co-teaching tot de nieu-

we klassen er zijn) 
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In dit nummer: 

4A : Juf Anja ( samen met 4B ma en di namid-

dag) 

4B  : Juf Lut  ( samen met 4A do en vr namid-

dag) 

5A : Juf Miranda  

6A : Meester Raf  ( hulp van  juf Lut op ma en di 

namiddag) 

Zorgcoördinator : Juf Anne-Marie  

OPGELET !!! 

De verdeling van de leerlingen gebeurt vanaf dit 

schooljaar in onderling overleg met de huidige 

klastitularissen en de toekomstige klastitularis-

sen. Deze verdeling is bindend en er wordt niet 

meer  van afgeweken. Ieder schooljaar wordt dit 

opnieuw bekeken en kan de klasverdeling veran-

deren. Inschrijvingen tijdens de zomer worden 

per klas bekeken. We trachten een gezonde  ver-

deling te verkrijgen en vertrouwen op de experti-

se van onze leerkrachten.                                 

Op de “doorschuifdag “, woensdag 28 juni, 

wordt bekend gemaakt in welke klas de kin-

deren zitten.  

MIDDAG PAUZE  

De vergoedingen tijdens de middagpauze blijven 

behouden. Vanaf 1 september 2017 betaalt u een 

bijdrage van € 0.25 per keer of u kan kiezen voor 

een jaarlijkse bijdrage van €25. U ontvangt hier-

voor in 2018 een attest voor de belastingen.

( aanslagjaar 2017) In september ontvangt u bij 

de nieuwsbrief een invulformulier. De middag-

pauze is  bedoeld voor kinderen waarvan de ou-

ders niet in de mogelijkheid zijn om ‘s middag de 

kinderen op te vangen.  

OPGELET !!!! 

De kinderen hebben  vrijdagnamiddag 30 

juni vrijaf !!!! 

Het Ittertuintje is open, hier gelden dan de 

tarieven van een woensdagnamiddag. 

Wel reserveren a.u.b.   
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Oudercontact einde schooljaar 
Beste ouders, 

De leerlingen van het Lager Onderwijs krijgen hun rapport op vrijdag 30 juni 2017. 

Op vrijdag 30 juni 2017 sluiten we de deuren om 12u00.  De ouders die het wensen,  

kunnen vrijdagnamiddag tussen 13u10 en 14u30 contact opnemen met de leerkrachten  

om het rapport te bespreken. Nadien hebben de leerkrachten nog een eindvergadering. 

In naam van de leerkrachten en mijzelf wens ik u en uw kinderen een fijne en deugddoende va-
kantie toe.  

De kinderen worden terug op school verwacht op vrijdag 1 september 2017. 

 

 

 

De ouders van ............................................. wensen contact te nemen met :   ( aanduiden met 

een kruisje ) 

- O :    Vrijdag  30 juni   komt vader en/of moeder naar de klas, bij voorkeur om    .....uur bij de 

           klasleraar en / of om ………………bij de zorgcoördinator. 

- O :    Vrijdag  30 juni   komt vader en/of moeder naar de klas, bij voorkeur om    .....uur bij de 

           leerkracht bewegingsopvoeding.( meester Sven ) 

Schoolreis kleuters maandag 26 juni 2017 

Samen met de ouderraad trachten we onze speelplaats zo aantrek-

kelijk mogelijk te maken voor onze kinderen. We  gaan onze kin-

deren extra mogelijkheden aanbieden om te spelen. In samenwer-

king met ‘t Ittertuintje wordt er een speeltuig voorzien vóór de 

opvang. ( zie foto). Ook de ouderraad zorgt nog voor extra spellen 

door het aanbrengen van verschillende markeringen op de speel-

plaats. Alvast heel hartelijk dank hiervoor.  

Nieuw Speeltuig 

De kleuters gaan naar de binnenspeeltuin “Alles Kids” te Kessenich-Kinrooi. Wij kunnen deze schoolreis aan-
bieden tegen de prijs van € 13 per kleuter. Dit wordt van de schoolrekening afgehouden. 

De kleuters vertrekken omstreeks 9.00u ( aanwezig zijn om 8.45u, normale tijd) en zullen tegen 15.30u terug 
zijn. De kleuters moeten helemaal niets meenemen, drank en eten is in de prijs inbegrepen. 

 



Zwemmen schooljaar 2017-2018 

" 
 

Lager—en  kleuterondewijs: Telkens de donderdag van de 2de week  

7 sept  21 sept  5 okt    19 okt     16 nov     30 nov    14 dec      ( 1ste trimester ) 

11 jan     25 jan    8feb      22feb     8 mrt    22mrt            ( 2de trimester )  

19 apr     3 mei     17mei    31mei    14 jun   28 jun  ( 3de trimester ) 

 

                             Vertrek   5-jarige kleuters  en 4de leerjaar       : 10.40u        Terug  11.45u      

                             Vertrek   1ste leerjaar B en 3de leerjaar            : 13.10u         Terug  14.15u 

                             Vertrek  1ste leerjaar A en 5de leerjaar            : 13.40u         Terug 14.45u 

                             Vertrek  2de leerjaar A en B en 6de leerjaar     : 14.10u          Terug  15.15u 

  

Bibliotheek schooljaar 2017-2018 
Data telkens op donderdag. :         21 sept, 19 okt, 23 nov, 21 dec                                         : 1ste trimester 

                                                     18 jan, 22 febr, 22 ma,                                                      : 2de trimester 

                                                     19 apr, 17 mei, 19 jun ( maandag) ( ophalen boeken )       : 3de trimester  

           

 

Afscheid juf Liliane 

Voor de paasva-

kantie hebben we 

afscheid genomen 

van juf Liliane.  In 

naam van de In-

richtende Macht, 

leerkrachten en alle 

kinderen willen we 

haar oprecht be-

danken voor haar 

mateloze inzet voor 

onze school. Juf 

Liliane was voor 

ons als een 

“moeder” en we 

zullen haar zeker 

allemaal heel erg 

missen. Voor haar 

is er een tijd aangebroken om te genieten maar gelukkig  mogen we nog regelmatig beroep op haar 

doen, wat we natuurlijk prachtig vinden. 



1. Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen 

 vrijdag 1 september 2017 

2. Vrije dagen van het eerste trimester 

 herfstvakantie: van maandag 30 oktober 2017 tot en met zondag 5 november 2017  

 pedagogische studiedag : woensdag 6 december 

3. Kerstvakantie 

 van maandag 25 december 2017 tot en met zondag 7 januari 2018 

4. Vrije dagen van het tweede trimester 

 krokusvakantie van maandag 12 februari 2018 t.e.m. zondag 18 februari 2018 

 pedagogische studiedag :   woensdag 21 februari 2018 

           Pedagogische studiedag ;   woensdag 21 maart 2018 

5. Paasvakantie 

 van maandag  2 april 2018 tot en met zondag  15  april 2018  

6. Vrije dagen van het derde trimester 

 maandag 30 april 2018 ( lokale vrije dag ) 

           dinsdag 1 mei 2018 (feest van de arbeid) 

 maandag 7 mei 2018 ( lokale vrije dag ) 

           donderdag 10 mei 2018 (O.-H. Hemelvaart)  

 vrijdag 11 mei 2018 (brugdag) 

 maandag 21 mei 2018 (Pinkstermaandag) 

7. Pedagogische studiedagen voor de leerkrachten (vrije dagen voor de leerlingen) 

 woensdag 6 december 2017 

           woensdag 21 februari 2018 

           woensdag 21 maart 2018 

8. De zomervakantie begint voor de kinderen op vrijdag 29 juni 2018 om 12.00u 

9. Enkele datums om te onthouden : 

 week van de smaak:  do nov 2017         kienavond: vr 2 maart 2018 

 pizzadag: vr 24 nov 2017          schoolfeest: zo 17 juni 2018 

           sportdag kleuters : 12 maart 2018                  sportdag lager : 24 mei 2018 ( 5de en 6de ) 

           sportdag lager ; 25 mei 2018 ( 1st tot 4de )  zeeklassen : 16 tot 18 mei 2018 ( 5de en 6de ) 

 

10. Oudercontacten begin september !!!!!!!!!!!!!!!!  

Kleuters : woensdag 6 september 2017 
 
Lieve : 19u00         Reni : 19.00u  
Elke:   19u30           Nancy : 19.30u      Marleen : 19.30u       
Nele :  20u00 
 
 1ste, 2de en 3de leerjaar : donderdag 7 september 2017 

3de  lj : 19u00  2de  lj : 19.30u  1ste lj : 20.00u 
 
 4de, 5de, en 6de leerjaar : donderdag 14 september 2017 

6de lj : 19.00u  5de lj :  19.30u  4de  lj : 20.00u 
 

                            -  

Vakantiekalender schooljaar 2017-2018 


