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WARMSTE MAANDEN...

Sint-Joris zet dit jaar in op sensibilisering voor goede doelen… 
In deze vreemde tijden willen we onze leerlingen bewust maken en laten ervaren dat we er zijn voor mekaar! 
Samen sterk… geen holle woorden, maar warme acties, recht uit het hart! Onze leerlingen, kleuters en leerkrachten hebben al heel 
wat toffe acties gepland om van Blaasveld een “warm dorp” te maken en om mensen in nood of eenzaamheid te laten voelen dat 
we ook aan hen denken. We worden er nu al... helemaal warm van!

 De kleuterschool en het 1e lj organiseren warme buurtacties in Blaasveld.
 Het 2e leerjaar maakt kaarsenpotjes voor de bewoners van Senior Plaza.
 Het 3e leerjaar gaat een kerstlied zingen en filmen. Dit wordt doorgestuurd naar de rusthuizen 

in Willebroek, het personeel van het ziekenhuis en Ziekenzorg.
 Het 4e leerjaar gaat voor een zwerfvuilactie in de buurt.
 Het 5e leerjaar gaat in de maand december schrijven voor Amnesty International. Er werd rond dit thema 

ook een lessenpakket uitgewerkt. Met dank aan juf Fanny!
 Het 6e leerjaar gaat brieven schrijven en tekeningen in Keith Haring stijl maken. Deze zullen bezorgd wor-

den aan de bewoners van  woonzorgcentrum ‘Ten Weldebrouck’. 
 Directie kocht voor haar personeel mondmaskers en steunde daarbij de “Think Pink” actie van KOTK.
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Voor kinderen van geboortejaar 2019 
is er een inschrijvingsbeleid dat geldt 
voor alle Willebroekse scholen. 
De tijdslijn van aanmelden en 
inschrijven is:

 Voorrangsperiode voor inschrijven 
van broers en zussen en kinderen 
van personeel: vanaf 12/11/’20 tem 
18/12/’20

 Aanmelden voor inschrijven van niet 
broers en zussen(nieuwe kinderen): 
vanaf 01/03/’21 tem 31/03/’21.

 Het aanmelden kan enkel via een 
link op de website van de gemeente 
Willebroek. Bij het aanmelden is het 
belangrijk om juiste informatie in te 
geven, anders is de latere inschrij-
ving ongeldig

 Je ontvangt van de gemeente een 
brief waarin staat dat je vooropge-
stelde schoolkeuze is toegewezen: 
vanaf 26/04/’21 tem 30/04/’21

 Inschrijven kan, mits vooraf een 
telefonische afspraak met de school 
te maken:  vanaf 03/05/’21 tem 
26/05/’21

 Vrije inschrijvingen: vanaf 01/06/’21

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/
bereken-de-instapdatum-voor-je-
kleuter

Vanaf 12/11/’20 
tem 18/12/’20

Vanaf 01/03/’21 
tem 31/03/’21

vanaf 26/04/’21 
tem 30/04/’21

vanaf 03/05/’21 
tem 26/05/’21

www.onderwijs.vlaanderen.be/

nl/bereken-de-instapdatum-

voor-je-kleuter

Inschrijvingen voor schooljaar 2021/2022

Instapklas
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CoronaVerkeersproject 

Helm op fluo top!
9/11 - 12/2

Helm Op Fluo Top is een verkeers-
project waarmee we onze leerlingen 
stimuleren om ook tijdens de don-
kere maanden te voet of met de fiets 
naar school te komen.  En dat op een 
veilige manier uiteraard! 

Door fluo en/of een helm te dragen op 
weg naar school, verzamelen de leer-
lingen stickers en kunnen ze sparen 
voor beloningen. Er wordt klassikaal 
gespaard maar je kan ook individueel 
sparen.

Een volle stickerkaart geeft recht op 
een gratis ticket naar ZOO Antwer-
pen of ZOO Planckendael. Daarnaast 
geven andere partners zoals Cartoon 
Network, Nutcase, Gofluo, Wowow, 
JBC en Torfs toffe prijzen weg!

Helm Op Fluo Top loopt tussen de 
herfst- en de krokusvakantie, 
van 9 november 2020 tot 12 februari 
2021. Een informatiebrief werd gepost 
op Gimme.

Meer info op:
www.verkeeropschool.be/projecten/
helm-op-fluo-top

Hoe corona onze schoolwerking bepaalt!
De mondmaskers, de handgel, de wasstraten, de gescheiden ingangen, de 
licht glijdende schooluren, veelal spelen per leerjaar op 1 speelterrein, eten in 
de klas, … 
Onze personeelsleden trachten nauwgezet de regels op te volgen. 
Onze leerkrachten doen hun uiterste best om kinderen die nu vaker uitvallen in 
de mate van het mogelijke vanop afstand of na terugkeer bij te werken. 
Belangrijk is dat de druk op kinderen en leerkrachten hier niet te hoog wordt. 
Anderzijds vallen ook personeelsleden uit en zijn er haast geen vervangers. 
De taken moeten dan ook nog verdeeld worden. Dit betekent een zware 
werkbelasting voor alle teamleden. Een bemoedigend woord van kinderen en 
ouders doet dan ook heel veel deugd!
Ook een pluim voor jullie, ouders , die zo plichtsbewust handelen in de 
schoolbuurt! We zullen het zeker nog een tijd moeten volhouden! 
Samen komen we er wel!

Hoe zien we het vervolg van het schooljaar 
tegemoet?
Focus op het werken per klas ( uitzonderlijk per leerjaar), activiteiten per vesti-
ging  bvb kerkelijke vieringen, herfstwandeling, sintbezoek en brugactiviteiten 
bvb 3K/1L, leesmakkertjes 2l /5l,… kunnen tot nader order niet doorgaan. 
We blijven creatief op zoek gaan naar alternatieve formules om de kinderen toch 
fijne dagen te bezorgen. Wanneer de toestand verbetert herbekijken we alles.

Ook de budgetten waarop we hadden gerekend vanuit de afgelaste mossel-
feesten willen we op een andere manier verwerven. We hebben de heraanleg 
van onze speelplaats als noodzakelijk maar ook kostelijk project vooropge-
steld. Daarom plannen we enkele verkoopacties ter compensatie van de mos-
selfeesten. In november zijn dat de schoolfoto’s, tussen januari en maart zal 
een nader te bepalen verkoopactie zijn vanuit de KS en eentje vanuit de LS. 
Het zou een enorme steun zijn mochten jullie in meerdere of mindere mate 
kopen/verkopen.
Tegen het einde van het schooljaar hopen we toch beperkte evenementjes te 
kunnen organiseren vanuit een “after school” principe. Een moment van ont-
moeting na schooltijd in kleinere of grotere groepen. Een drankje ter plaatse 
en een meeneemmaaltijd voor thuis, mogelijk ook een act…

Samenkomsten van niet essentiële derden kunnen niet, waardoor ouderpar-
ticipatie tot een minimum werd beperkt.We hopen in 21-22 opnieuw actief 
op jullie (ouders van WG mosselfeesten, actieve school en ambi) te kunnen 
rekenen! Intussen blijven de ouders in het LAC (lokaal adviescomité) jullie stem 
vertegenwoordigen. Aarzel niet om suggesties of bedenkingen voor het lokaal 
adviescomité door te geven. Dit kan via volgend emailadres: 
info@sintjorisblaasveld.be

SINTJORIS KLEURT FLUO!
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Samen komen we er wel!

Wist-je-datjes & Wat-geweest-is
Strapdag 
18 september
De Strapdag was ook dit jaar een 
groot succes. Heel veel leerlingen 
kwamen die dag te voet of met de 
fiets naar school. Er waren dit jaar ook 
opvallend veel “steppertjes” bij. 
Alle strappers zijn beloond met een 
Strapbandje en een Octopus 
bladwijzer waarmee een code kon 
gekraakt worden om leuke prijzen te 
winnen. Strappen jullie ook de rest van 
het schooljaar mee?

Dag van de leerkracht
Met een warm applaus, warme soep 
en een Kitos attentie op “mondjes-
maat”, werden onze leerkrachten op 
5 oktober onthaald als dé helden van 
de dag.

Wist je dat..
er bijna dagelijks een eekhoorntje 
wordt gespot aan de  ingang van de 
lagere school? Hij is uiteraard dol op 
al die lekkere eikeltjes die deze herfst 
uit de boom zijn gevallen. Wat een 
feestmaal! 
uit de boom zijn gevallen. Wat een 

Juf Fanny Van Uytven is sinds 
september onze nieuwe preventie-
adviseur en ondersteunende ICT juf. 
Het was een hele uitdaging om in volle 
Coronatijd zo’n vliegende start te moe-
ten nemen om onze school zo Corona-
proof mogelijk te maken! 

Jij BENT 

EEN TOPPER!

Ook verwelkomen we Juf Inge 
Verwimp die sinds oktober ons kleu-
terteam op Hinxelaar is komen verster-
ken. Ze doet klasondersteuning in de 
Instapklas en 1KA.

Wist je dat...
we in oktober heel veel boekentorens 
verzameld hebben. 7 meter in totaal!
Hiermee kunnen we onze leerlingen 
van het 2e tot 6e leerjaar heel wat 
EXTRA leesvoer aanbieden. 
Ook voor het 1e leerjaar en onze 
kleuterscholen kregen we heel wat 
mooie prentenboeken en eerste-
lezersboeken.
Hartelijk dank voor al jullie schenkin-
gen. We hopen dat het “leesvirus” alle 
andere kwaadaardige virussen kan 
overwinnen!

7 meterextra leesgenot

Nieuwe collega’s
Op 1 september kwam Lindsay 
Callaerts de ploeg toezichters verster-
ken op kleuterschool Hinxelaar.
Zij begeleidt de ineet van kleuters van 
de 2de kleuterklas, geeft op woens-
dag ondersteuning in de klas en doet 
toezichten op de speelplaatsen in onze 
vestiging Hinxelaar.
Lindsay is de mama van Lyano (3B) 
Van den Brande en plusmama van 
Lloyd (6B) en Gill (3C) Dhooghe.
Ondertussen begeleidt ze ook de leer-
lingen op de wekelijkse zwembeurt en 
geeft ze ondersteuning bij de zwem-
lessen in het bad.

Welkom ook aan Sofie Claus die het 
toezichtersteam op de lagere school 
versterkt. Sofie is de mama van Nico 
(5A) en Santi (5C) De Boeck.
We zijn heel blij met onze nieuwe 
toezichters!

Wist je dat..
we volop werk maken van het nieuwe 
High Five speelplaatsconcept. Aan 
de hand van 5 duidelijk visueel zicht-
bare speelplaatsregels en een strikte 
opvolging door onze leerkrachten en 
toezichters willen we samen met onze 
leerlingen van spelen een FEEST 
maken voor iedereen. 

WELKOM IN ONS TEAM!

Wist je dat..

Juf Sofie

Juf 
Lindsay

Juf Fanny

Juf Inge
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O� e sint-joris superhelden! Elke kleuterspeelplaats is ook een ex-
perimenteertafel rijker geworden.
Via deze experimenteertafel kunnen 
kinderen met materialen uit de natuur 
of met afgewerkte materialen spelen. 
Zo leren ze ervaringen opdoen en 
samen spelen met elkaar.

Welke werken staan er voor de 
kleuterspeelplaatsen nog op til?

 Tijdens de herfstvakantie wordt 
langs de straatkant van speelplaats 
Hinxelaar 2 de haag en draad verwij-
derd en vervangen door een veilige 
en houten afspanning

 Er komt een nieuw en stevig 
schaduwsysteem(zeildoek) boven 
de zandbak van ‘Tuimeling. Dit werk 
zal in fasen uitgevoerd worden.

 Stapsgewijs(op korte en op langere 
termijn) wordt de renovatie van 
speelplaats Hinxelaar 2 aangepakt: 
per speelzone, nieuwe spelmateria-
len en/of speeltuigen krijgen er een 
mooi plaatsje.

Leuk om  naar uit te kijken… 
we houden jullie steeds verder 
op de hoogte!

In onze lagere school werden de 
verfborstels, mallen en gele verf 
bovengehaald voor het schilderen 
van de nieuwe sportterreintjes.

 Een groter voetbalveld op de grote 
speelplaats

 Een mini voetbal en basketveldje op 
de kleine speelplaats

Dank aan onze 
schilderkabouters voor 
dit knappe resultaat! 

speelplaatshelden

DESIGNhelden

schilderhelden

Werk maken van leuke 
speelplaatsen voor 
onze kleuters!

Op zaterdag 10 oktober staken 
ouders/grootouders samen met 
leerkrachten letterlijk de handen uit 
de mouwen om onze speelplaatsen 
veiliger en aangenamer om spelen te 
maken. Zo was er de klusdag: 
dat was pas teamwerk, samen sterk!

Welke klussen werden er in kleuter-
vestiging ‘Tuimeling’ aangepakt?

 het houten tuinhuis dat versleten 
was, werd afgebroken en het hout-
werk werd naar het containerpark 
vervoerd.

 de houten zitbanken van het 
ommuurde pauwenhuis werden 
door nieuwe vervangen.

In kleutervestiging ‘Hinxelaar’ werd 
er stevig werk gemaakt van:

 het afbreken en verwijderen van de 
oude zandbak van HX2 , zodat de 
speelzone onder de trap veiliger en 
ruimer is geworden.

 het weg halen van de omheining 
rond het grasperk van HX2,…  
joepie, meer loopruimte!

 het afbreken van de houten trein, 
die jammer genoeg zijn beste tijd 
heeft gehad.

 het netjes vegen van de speelplaats.

 het aanbrengen van een nieuw likje 
verf op grijze poort van HX4. 
De poort kreeg een nieuwe look met 
de slogan ‘Je mag zijn wie je bent!’

Alle helpende ouders/grootouders 
werden die dag verwend door de leer-
krachten met  broodjes, koffiekoeken 
en een warme tas koffie of soep!
Er werd hard gewerkt op het ritme van 
een stevig muziekje, maar ook gela-
chen, een praatje gemaakt,… 
samen voor hetzelfde doel: zorgen 
voor een leuke en veilige speelplaats 
voor onze kinderen en juffen.

Deze exclusieve en splinternieuwe 
mobiele Sint-Joris alcoholdispensers 
werden ontworpen en uitgevoerd door 
de papa van Elize (2A) en Zjef Van den 
Bergh (5A).

Deze modellen zijn waterproof en 
kunnen tegen een (wind) stootje.
Handen ontsmetten werd voor onze 
leerlingen plots veel leuker!

Bedankt aan alle 
geweldige ouders, 
grootouders, 
sympathisanten en 
personeelsleden 
voor hun sterk 
werk!

#SAMENSTERK
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Schoolfamilienieuws

Lowie Foqué
Kleinzoon van meester Stef Foqué
Geboren op 4 september 2020

Ellie Fountain
Kleindochter van juf Hilde Sel (5A)
geboren op 28 augustus 2020

Jul
Zoontje van juf Sanne (3C)
Geboren op 7 september 2020

Geboortes

Kato en Jarno Vranken
Een zusje èn een broertje voor 
Axel Vranken (2KT)
Geboren op 17 juli 2020

Yari Henderickx
Broertje van Alexi (3KBHX)
Geboren op 23 juli 2020

Aya Harchaoui
Zusje van Amira (2A), Yasmine (2C) 
Sarah (IK HX)
Geboren op 27 oktober 2020
Sarah (IK HX)
Geboren op 27 oktober 2020

Overlijden

Adeline Van Aken
Grootmoeder van Seth (5C) 
en Noon (3B)Van der Seypen
Overleden op 26 juli 2020

Pierre “Paul” Wouters
Grootvader van 
juf Lynn Wouters (4C)
Overleden op 31 augustus 2020

Fons Verbesselt
Grootvader van 
juf Lynn Wouters (4C)
Overleden op 24 oktober 2020

kleine jul

FIJNE VAKANTIE!

HOU HET VEILIG!


