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Een woord van dank... 
voor alle ouders, grootouders 
en leerlingen
We danken iedereen voor de medewerking en vooral het begrip rond de  
sluiting van de school. Voor veel ouders was het niet eenvoudig om op zo’n 
korte tijd nog opvang te voorzien voor de kinderen of om de werkgever te 
moeten zeggen: “Ik kan niet komen werken omwille van schoolsluiting! “

Dank-jullie-wel om zoveel begrip te tonen en om zo flexibel te zijn!  
Wij beseffen dat dit ook voor jullie zware weken waren!  
In vele gezinnen is het samen verplicht thuis blijven en tegelijk  
samen werken of lessen opvolgen geen evidentie!

ONZE CONCLUSIE:  
Dit is een zeer goed voorbeeld van SAMEN school maken! 

Onze schoolvisie

We sloten onze eerste kracht SUPERKRACHT/LEER-KRACHT echt wel 
op een gepaste manier af door te tonen dat we een SUPERKRACHTIG  
Sint-Joristeam hebben!

Volgende twee maanden werken wij verder aan de volgende kracht uit 
onze schoolvisie: BINDKRACHT. 

Wij als directies vinden dat we daar de afgelopen twee weken SAMEN 
met jullie (ouders) en het Sint-Joristeam al heel veel inspanningen rond 
geleverd hebben! 

Verbondenheid is nodig  
om samen school te maken! 
Ook jullie (ouders) zijn daarin een onmisbare schakel.  
SAMEN zorgen we ervoor dat uw kind(eren) zelfstandige, welopgeleide, 
unieke persoontjes worden, elk op hun eigen manier en tempo in onze 
“voortvarende” maatschappij!

Bedankt voor jullie vertrouwen in het Sint-Joristeam!

Een woord van dank... 
voor alle leerkrachten  
en personeelsleden
We krijgen als directieteam heel 
wat positieve berichten van ouders. 
Ouders zijn zeer tevreden over jullie 
aanpak (online lessen, Scoodle Play, 
werkbundels, enz.). We beseffen dat 
het niet evident was en is om op zo’n 
korte tijd over te schakelen naar digi-
taal lesgeven. Weet dat we jullie inzet 
heel erg appreciëren!

Ouders loven ook jullie kindvriendelijke 
aanpak. Jullie polsen naar het welbe-
vinden van de kinderen en dit waarde-
ren zij enorm. Ons directieteam vindt 
het zeer fijn dat jullie alles in kaart bren-
gen en dat jullie de leerlingen opvolgen 
die het moeilijk hebben.  
Op deze manier houden jullie ons 
pedagogisch project levend. Dank 
je wel Sint-Joristeam! Dit bewijst dat 
onze LEER-KRACHTEN echt SUPER-
KRACHTEN zijn!

Ook onze preventieadviseur en 
administratief personeel hadden hun 
handen meer dan vol de afgelopen 
weken. Het is zeer fijn dat zij vanuit 
de gemeente en de crisiscel pluimen 
krijgen i.v.m. de zeer overzichtelijke 
oplijsting van de besmettingen in onze 
school alsook het perfect verlopen 
van de organisatie van de testbus op 
vrijdag 22 oktober 2021. Dit was een 
serieuze taak die weliswaar vlekkeloos 
verliep! Ook dit appreciëren wij enorm 
als directies. Zonder hen zou het 
nooit zo vlot gelopen zijn. Eveneens 
SUPER-KRACHTEN!

Lees meer over onze schoolvisie  
vanaf blz. 4 tot 7.



2 3

Belangrijke info

Voor kinderen van geboortejaar 
2020 is er een inschrijvingsbeleid dat 
geldt voor alle Willebroekse scholen.  

 Voorrangsperiode voor inschrijven 
van broers en zussen en kinderen 
van personeel:  
vanaf 08/11/’21 t.e.m. 23/12/’21

 Aanmelden voor inschrijven van 
nieuwe kinderen:  
vanaf 23/02/’22 t.e.m. 31/03/’22. 
Het aanmelden kan enkel via een link 
op de website van de gemeente Wil-
lebroek. Meer info op:  
www.willebroek.be/onderwijs

 Je ontvangt, op 29/04/’22 ten 
laatste, van de gemeente een brief 
waarin staat dat je vooropgestelde 
schoolkeuze is toegewezen. 

 Inschrijven met je “ticket” kan,  
mits vooraf een telefonische  
afspraak met de school te maken:   
vanaf 02/05/’21 t.e.m. 25/05/’21

 Vrije inschrijvingen vanaf 01/06/’21

 

Op welke datum kan je kind naar de 
kleuterschool?
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/
bereken-de-instapdatum-voor-je-
kleuter

Vragen? Inschrijven broers/zussen? 
Maak een afspraak op 03 886 57 09 
of stuur een mailtje naar:  
inschrijvingen@sintjorisblaasveld.be

Inschrijvingen voor schooljaar 2021/2022

Instapklas

OPEN OPEN 
DEURTJEDEURTJE

14 december  
van 10u30 tot 11u30

Vestiging Hinxelaar + Tuimeling

Maak kennis met de klasjuf en kleuters

Voor kleuters die instappen in januari - februari - na krokus

Speel  

mee!

-elijk bedankt 
voor jullie 

inzet en flexibiliteit! 

En plots stond alles op zijn kop... .
Thuisonderwijs kwam weer voorop. Super-

kracht, leer-kracht... . Jullie waren de
superhelden in dit verhaal! Groot applaus   

 voor groot en klein!
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Onze schoolvisie - uitgelegd Illustraties Zillertal -  juf Hilde De Wachter / illustratie mascotte en  co - juf Leen Van Beneden

SEPTEMBER - OKTOBER

1

SUPERKRACHT
LEER-KRACHT

De 10 
krachten 

van de  
Sint-Jorisschool

School maken, dat is samen denken en overleggen.  
Overwegen, uitproberen, experimenteren.  
Eens iets zus doen en dan weer zo. Maar wél met één 
doel voor ogen: de neuzen in dezelfde richting.  
Een doel dat voor iedereen hetzelfde is, maar het pad 
ernaartoe op eigen tempo en niet voor iedereen langs 
dezelfde weg. Want ook dat is school maken: een lat 
leggen die niet voor iedereen op dezelfde hoogte ligt. 
Aangepast aan onze kinderen, aangepast aan onze  
leerkrachten. Daarbij willen we ook oog hebben voor 
ieders talenten. Voor hun groeikansen. Voor wat soms 
eens moeilijker gaat. We willen rekening houden met 
ieders persoonlijkheid. Want we willen dat iedereen zich 
gelukkig voelt. 

Mogen zijn wie je bent, dat wensen we iedereen toe op 
onze school: kinderen, leerkrachten, personeelsleden, 
maar ook ouders en externe medewerkers.

We goten onze schoolvisie in 10 krachtige termen:

1. BASISKRACHT

2.  STUWKRACHT

3.  GROEIKRACHT

4.  COMMUNICATIEKRACHT

5.  BINDKRACHT 

6.  SUPERKRACHT / LEER-KRACHT

7. DRAAGKRACHT

8.  INNOVATIEKRACHT 

9.  ZORGKRACHT

10. VEERKRACHT

Deze krachten willen we warm houden.  
Voor ons als school én voor al wie naast ons 
staat en met ons mee loopt.  

Want...

            Om de 2 maand zullen we een nieuwe kracht in de kijker 
zetten en verder uitbouwen. In september en oktober 
werkten we rond “superkracht / leer-kracht”

 

SCHOOL MAKEN, DOEN WE SAMEN!

BIJ

WIE JE

ONS

BENT

MAG JE ZIJN

Wie is Joris?
Even voorstellen...

Ik ben Joris, “krachtige Joris”, ridder en mascotte 
van onze school.  
Ik ga met jou op pad en groei (per graad) met je 
mee, van de kleuterklas tot het 6e leerjaar. 
Ik wijs jou de weg op de speelplaats en leer wat kan 
en wat niet. Samen verslaan we de kwade draken. 
Samen kunnen we het beste van onszelf tonen, 
onze talenten. We gaan samen heel veel leren, maar 
doen dat op ons eigen tempo en met extra zorg en 
ondersteuning als het nodig is. 

Kleuterschool

1e graad / 1L 2L

2e graad / 3L 4L

3e graad / 5L 6L

Joris groeit mee!

Speelplaats - afspraken
Op de speelplaats van de kleuterschool en het 1e leerjaar 
werd er nieuwe signalisatie opgehangen in thema “Joris”. 
Bij de draak staat wat niet mag in een rode kader. Ridder 
Joris toont met zijn zwaard (groene kader) hoe het wel 
mag. Onze kinderen zijn benieuwd, leergierig en leggen 
zelfs al aan elkaar uit wat kan en wat niet.
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Onze schoolvisie - in woord en beeld

NOVEMBER - DECEMBER

2

BINDKRACHT

Toen Joris in slaap viel, zo rond half negen,
kwam hij in zijn droom een vreemd landschap tegen.
Hij zag een berg met verschillende kleuren
een luchtballon, water… wat zou hier gebeuren?
De wind waaide hevig en fluisterde zacht:

‘Zoek bij elke halte de passende kracht!
Zo kan je straks bovenop de berg staan.
En voor deze eerste kracht zullen we naar
“superkracht, leer-kracht” gaan.’

Uit het meer werd door Joris een schat opgevist,
een oude, verweerde, zwart-bruine kist.
Die zat gevuld met unieke talenten:
dansers en zangers, geschreven fragmenten.
Maar ook waarden als solidariteit en respect,
verantwoordelijkheid, verbonden in elk aspect.
‘Applaus’ waaide de wind toen heel luid.
‘Bij ons mag je zijn wie je bent’, riep hij uit!

Benieuwd naar het volledige verhaal van onze  
schoolvisie? Ontdek het op de website
www.sintjorisblaasveld.be/onze-school/visie

Het verhaal van 
“Krachtige Joris”

Ridder Joris

SUPERKRACHT
LEER-KRACHT
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Samen met 3 herkenbare bosbewo-
ners:  Wickidi Wolf, Huber het Vliegen-
de Hert (Kever) en Bo de bonte specht 
deden we allerlei opdrachten op de 
speelplaats en in de klas.

We leerden een lied van kevertje,  
deden aan yoga, maakten schatdoos-
jes met herfstvruchten, een  
kriebeldierenbingo, …

Met een verrekijker rond de nek, een 
loep in de zak en een schatkaart in de 
hand stapten we op woensdag  tot bij 
het bos. Daar verzamelden we herfst-
schatten, deden we een keverparcours 
en zoveel meer. We dompelden al 
onze zintuigen onder in de natuur.

Ridder Joris
           KLEURPLAAT

Kleur je eigen Ridder Joris - knip hem uit  
en plak hem op het venster. Zo kan heel de straat  

jouw teken- en knutseltalent ontdekken!

    Fijne  
vakantie!

De week van het bos

De week van het bos 
bij de oudste kleuters  
(2K en 3K) van HX.

Een bijdrage van  - juf Katleen - 3e kleuterklas
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DAG VAN DE SPORTCLUB

S P O R T  V L A A N D E R E N  E N  M O E V  R I E P E N  A L L E  S C H O L E N  I N  V L A A N D E R E N  O P  O M
K I N D E R E N  E N  L E E R K R A C H T E N  N A A R  S C H O O L  T E  L A T E N  K O M E N  I N  D E  O U T F I T  V A N

H U N  F A V O R I E T E  S P O R T / S P O R T C L U B .  Z O  T R A D E N  D E  L E E R L I N G E N  O P  A L S
A M B A S S A D E U R  E N  K O N D E N  Z E  H U N  S P O R T C L U B  I N  D E  K I J K E R  P L A A T S E N .  D E Z E

A C T I E  V O N D  P L A A T S  O P  W O E N S D A G  2 9  S E P T E M B E R  2 0 2 1 .
 

B O V E N O P  D E  O P R O E P  K W A M  E R  N O G  E E N  L E U K  I N I T I A T I E F
 V A N U I T  D E  G E M E E N T E  W I L L E B R O E K .  O M D A T  D E  S C H O L E N V E L D L O O P  

N I E T  K O N  D O O R G A A N ,  O R G A N I S E E R D E N  Z E  E E N  S P O R T D A G  I N
H E T  B E L - A I R  V O O R  D E  L A G E R E  S C H O O L .  

B E D A N K T  G E M E E N T E  W I L L E B R O E K !  
 
 
 

 Tekst en beeld - juf Leen - 1L

HET EERSTE LEERJAAR A

H E T  J A A R  B E G O N  M E T  W A T  K R I E B E L S  I N  D E  B U I K  E N  E E N  
G R O T E R E  B O E K E N T A S .  G E L U K K I G  M O G E N  W E  N A A S T  

H E T  L E R E N  N O G  H E E L  W A T  S P E L E N .  
 

 T W E E  M A A N D  V O L  S P E L -  E N  L E E R P L E Z I E R .  
W E  W E R D E N  O N D E R G E D O M P E L D  I N  D E  W E R E L D  

V A N  C I J F E R S ,  L E E S L E T T E R S ,  S C H R I J F L E T T E R S . . .  .  
 

W E  K I J K E N  A L  U I T  N A A R  N O G  M E E R  V A N  D A T !
 
 

 1e leerjaar - schoolstart 1e leerjaar - sportdag Bel-air
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Eerste communie
Zaterdag 25 september

Hindernissenparcours

Kinderen hebben veel energie en 
ze moeten veel bewegen en ravot-
ten in de natuur. Dat is ook goed 
voor de ouders, want dan slapen je 
kinderen goed en heb je even tijd 
voor jezelf.

Wij vonden het direct een goed 
idee om mee te doen aan het hin-
dernissenparcours in het Bel Air. 
We dachten even dat we op Robin-
son Island zaten, want dit was toch 
een heel avontuur.

We moesten op boomstammen, 
stronken en takken ons evenwicht 
behouden zonder de grond te 
raken. Ineens zaten we tussen een 
wirwar van draden, het leken wel 
lianen uit het oerwoud. Gemakke-
lijk was het niet.  Dan opeens werd 
de weg versperd door balen stro 
en we moesten er wel overheen als 
we er wilden geraken.

De meester redde juf Sanne uit de 
wurggreep van een boa constric-
tor (wurgslang) en juf Anke werd 
achterna gezeten door een wild 
everzwijn. Daar heeft hij hambur-
gers en worstjes van gemaakt.

We waren blij als we eindelijk door 
de brousse waren.
Je kon je ook laten schminken, 
voetbal spelen op een klein 
veldje en er stond een heus 
springkasteel.

Tot slot kregen we ook nog een 
heerlijke appel en, geloof het of 
niet, we kregen ook nog een gou-
den medaille voor moed en zelfop-
offering. Het was keileuk en vanaf 
nu zijn we van niks meer bang. 

De ware helden, heldinnen van het 
derde leerjaar

3L - Eerste communie - terugblik

Ruimtegriezels - knutselwerkjes thema taal

3L + 4L - sportdag Bel-air

Proficiat  
aan alle communicanten

Een bijdrage van - juf Dorien 3L en juf Michelle - 4L



14 15

Een verslag van - juf Sara - 5L5L - Hoogtouwenparcours Wist-je-datjes

Helm op fluo top! 
8/11 - 18/2

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! 

Na de herfstvakantie start de fluope-
riode. Alle kinderen worden vanaf dan 
in fluo verwacht aan de schoolpoort. 
Zo zijn we allen zichtbaarder op straat 
en vallen we beter op in het verkeer. 
Als je met de fiets komt, draag je zoals 
steeds ook je helm!

Aan de hand van prikacties willen we 
het dragen van een fluovest aanmoedi-
gen door al wie in fluo komt te belonen. 
Op 8 november starten we met een 
eerste prikactie. De datum van deze 
eerste actie krijg je alvast cadeau!

De fluoperiode gaat van start op 
maandag 8 november en loopt door 
t.e.m. vrijdag 18 februari.

Meer info op:

www.verkeeropschool.be

SINTJORIS KLEURT  FLUO!

Bebat
Breng je gebruikte batterijen mee naar 
school, drop ze in de groene Bebat ton 
of geef ze af aan de klasleerkracht.  
Bij een volle ton kan de school punten 
verzamelen voor 
GRATIS educatief 
materiaal voor onze 
leerlingen.

Samen werken we  
aan een beter milieu 
en een afvalarme 
school!

Raadpleeg de website om te kijken 
welke batterijen op school mogen 
verzameld worden.

www.bebat.be/nl/batteripedia

Rode Neuzenactie 2021
Onze school doet weer mee met de 
actie Rode Neuzendag. Meer info over 
de actie volgt na de herfstvakantie.

www.rodeneuzendag.be

Veilig verkeer
Wist je dat onze school een bronzen 
medaille heeft verdiend in 2020 naar 
aanleiding van de acties rond VEILIG 
VERKEER op school?

Ook de gemeente Willebroek blijft zich 
verder inspannen om de schoolomge-
ving veiliger te maken. 
Ze werken aan de verbetering van 
de alternatieve fietspaden achter de 
school. De werken in de Hinxelaar zijn 
bijna gefinaliseerd. We kunnen nu echt  
spreken over een “schoolstraat”met 
aangepaste verlichting, verkeersdrem-
pels en een straat zonder gevaarlijke 
putten!

Werkgroep verkeer
Dit schooljaar heeft onze werkgroep 
verkeer alvast volgende acties ge-
pland: helm op fluo top, fietsroute, 
wandelroute, fietsexamen 6e leerjaar, 
ludieke verkeersacties...

VERKEERSOUDERS 
GEZOCHT!
Help je soms bij verkeersactivitei-
ten op school of wil je mee helpen 
om onze schoolomgeving veiliger 
te maken? Schrijf je alvast in als 
verkeersouder via de website van 
het VSV. Je krijgt dan nuttige info 
en leuke verkeersgadgets!

www.verkeersouders.be

Hou Gimme en Facebook in de 
gaten voor het online inschrij-
vingsformulier om te helpen bij 
verkeersacties.

Laat je zien in  

het verkeer!

De leerlingen van het vijfde leerjaar  
hadden een fantastische dag in Hofstade  
met een uitdagend HOOGTOUWENPARCOURS!

5L
WOW!

COOL!wAAAAAA!
ooooH!
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  6
e le

erjaar              zeeklassen

ZEE Zee-poëzie uit 6C

Naar zee! 
Heel het 6e wou mee
                
Naar zee olé olé ole.
Het begon met een accident, 
De leider van 6C had niet veel keus en 
kreeg een plakker op zijn neus.

Er was veel wind,  
toch bleven we goed gezind.
Op de go-cart was het dolle pret,  
ik had me vanachter gezet.
Zo moest ik niet trappen,  
op de tv mochten we niet zappen.

Op de fuif ging iedereen uit z’n bol,  
we dronken water... SCHOL!
En dan gingen we weer naar huis,  
dat was een domper terug thuis.

ZEE

Gedicht - Janne Moons - 6C
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ZEE In Flanders Fields...

De eerste dag zijn we rechtstreeks met de bus 
naar Ieper gereden.

Eerst bezochten we het  Flanders Fields  
Museum . Daar hebben we veel bijgeleerd over 
de Eerste Wereldoorlog.
We hebben daar een bundeltje gekregen met 
vragen . De antwoorden daarvan kon je  
allemaal vinden in het museum.
Het was heel interessant.

Tijdens de middag hebben we daar gegeten en 
na het eten stond  ons een leuke zoektocht te 
wachten.

We werden verdeeld in groepjes van 4 of 6. 
Daarna moesten we met een kaart en een 
tablet een reeks opdrachten zoeken doorheen 
de hele stad.
We zijn langs de vismarkt gelopen en ook langs 
de Menenpoort geweest.
Het was heel cool om de poort eens in het echt 
te zien . Het was een hele toffe zoektocht,  
hoewel er veel mensen verkeerd zijn gelopen.
En nadat iedereen aangekomen was, zijn we 
vertrokken naar ons hotel in Nieuwpoort.

Het was een hele toffe dag!

ZEE

Dag in Ieper

Verslag - Mila Rombauts - 6C
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ZEE Dagboek van de zeeklassen

DINSDAG 5 OKTOBER 2021 - VERTREK + IEPER

We hebben lang in de bus gezeten toen we naar  
zee reden, gelukkig konden we wat babbelen met 
elkaar of naar F.C de kampioenen kijken. 
We maakten een tussenstop in Ieper om naar een 
museum te gaan over de Eerste Wereldoorlog,  
terwijl het buiten goot, zaten wij binnen in het  
museum. Je kreeg een kaart met vragen die je dan 
over het hele museum kon vinden. 

Na het middageten deden we een zoektocht in 
Ieper. We kregen een tablet per groep en een blad 
met de weg. Toch waren er een paar groepjes die de 
verkeerde kan opliepen, maar er is gelukkig niemand 
verdwaald geraakt! 

Daarna stapte we terug de bus op richting 
Nieuwpoort.
Eenmaal aangekomen laadden we onze valiezen uit 
en kreeg iedereen zijn kamer.
Na het avondeten maakte we nog een wandeling 
over de pier waar het super hard waaide, we konden 
gewoon op de wind gaan liggen! 

WOENSDAG: QUIZ EN STRANDDAG

Omdat het heel hard regende en waaide hebben  
we in de voormiddag een leuke quiz gedaan.
In de namiddag maakten we strandkastelen  
zochten we kwallen en nog veel andere dingen.
Na de strandspelen hebben we met de go-carts 
gereden over de dijk,  dat was echt super! 
Er was wel veel wind, dus het was ook wel  
vermoeiend om te trappen.

Dan zijn we terug naar het hotel gegaan voor een 
4-uurtje en na het avondeten zijn we naar een casino 
gegaan.  Natuurlijk een zelfgemaakte. Er waren  
allemaal spelletjes, je kreeg in het begin geld  
waarmee je dan kon gokken. Als je blut was,  
had je pech. 

DONDERDAG

Vandaag reden we met de tram richting de Panne 
om een soort museum over de zee te ontdekken. 
In de duinpanne moesten we vragen oplossen en 
na elke goede vragenronde kreeg je een ster op je 
klasposter. 

Het was heel interessant en na het middageten  
hebben we nog een piratenzoektocht gedaan in 
groepjes en een fotozoektocht in De Panne. 
Na het avondeten hebben we nog gespeeld op het 
strand en een fuif gedaan... met muziek en chips! 

VRIJDAG

Toen we na het ontbijt ingepakt hadden en klaar 
stonden om de valiezen op de bus te laden, hadden 
we een beetje pech, want er stonden auto’s fout 
geparkeerd waardoor de bus niet kon parkeren.
Twintig minuten later kon de bus toch kon parkeren. 
Onze bus stopte in de ster in Sint-Niklaas waar we na 
een picknick in het zonnetje, mini-golf gepeeld heb-
ben. Daarna mochten we nog op de waterfietsen. 

Dat was een leuke afsluiter van onze toffe 
zeeklassen! 

Dit waren  

de zeeklassen  

2021!

Verslag van de zeereporters ter plaatse - van 5 tot 8 oktober 2021

Met dank aan het 6e lj voor de mooie foto’s en de teksten!

Auteurs - Diede en juf Vanessa - 6B
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Mosselfeesten - een geslaagde editie!
Oktober 2020
Geen mosselfeesten dit jaar… corona 
gooit roet in … euh … het eten. Jammer 
maar we staan machteloos. Voordeel: 
een rustig weekend voor de werk-
groep 

Juni 2021
We komen een eerste keer met de 
werkgroep samen, ’t is te zeggen:  
via een Teams “ontmoeten” we elkaar 
en wisselen we ideeën en bedenkingen 
uit. Kunnen we in oktober mosselfees-
ten organiseren? Hoe zal de situatie 
dan zijn? Niemand heeft een glazen 
bol en na enkele alternatieven onder 
de loep te nemen wordt er uiteindelijk 
beslist dat we het erop zullen wagen! 
We organiseren op 9 en 10 oktober 
mosselfeesten!

Er volgt weer een vergadering,  
deze keer mogen we het “live” hou-
den, waarop heel wat uitgewerkt 
wordt. Affiches worden gedrukt, 
steunkaarten verdeeld, helpers  
geronseld... en we tellen af. 

De weerman voorspelt mooi weer en 
vrijdag 8 oktober vliegen we er echt in: 
enkele straffe meesters en leden van 
de werkgroep bouwen de mosseltent, 
de dames van de werkgroep zetten 
zaal, afwas en keuken klaar. De gang 
wordt mooi versierd, waarvoor dank 
aan de vele creatieve leerlingen en 
kleuters die onze school rijk is. 

De volgende 2 dagen wordt er hard 
gewerkt door de werkgroep. Ze 
worden hierin bijgestaan door het 

personeel van onze school, ouders en 
leerlingen van het 6e leerjaar! 
Naast het harde werk maken we ook 
veel plezier. Onze werkgroep is na-
melijk een kei-toffe, gemotiveerde en 
zotte bende. 

Van deze gelegenheid maken we dan 
ook graag gebruik om een DIKKE 
DANKJEWEL naar deze mensen te 
sturen. 

En uiteraard ook een DIKKE MERCI 
aan alle eters. Zonder jullie kunnen we 
nu niet terugblikken op een geslaagde 
editie van de mosselfeesten. 

Hopelijk zien we jullie volgend jaar 
weer in nog betere omsatndigheden!

De onschuldige hand van 
Artuur Muys uit 4B trok de 
winnende steunkaart uit de 
vele ingeleverde kaarten  
van de mosselfeesten.

Winnaars:  
Noemi (2A)  
en Femke (5C)  
Pillecyn 

Als bomen vertellen

Goede God,

bomen doen ons goed.

Ze zijn een ware schat.

Ze geven zuurstof,

schaduw en vruchten.

Ze geven ons heel wat.

Bomen zijn standvastig,

klein of groot, eik of berk.

Ze verbinden hemel en aarde.

Een knap staaltje van 

Jouw werk!

Bron: Katholiek Onderwijs Vlaanderen 
Jaarthema pastoraal op school 
2021 - 2022
Troost zoeken, troost vinden 

Overlijden

Dirk Peeters
Vader van Jente Peeters  
(oud-leerling). 
Overleden op 25 juli 2021.

Louisa Raymonda 
Van Leuven
Grootmoeder van  
juf Sophie De Brucker (2B) 
Overleden op 1 september 2021.

Schoolfamilienieuws

Geboorte

Lisette 
Geboren op 3 juli 2021. 
Dochtertje van juf Dorien 3L

Lucas
Geboren op 31 juli. 
Broertje van Ruben (1L) en Lise 
(2KB HX) Haass

Iline
Geboren op 22 september 2021  
Broertje van Jad (1KT) en Ines (1B)

Ellie
Op 7 oktober werd Lia Van der 
Taelen (2KA) grote zus. 

Liano
Annabelle Van Camp (3KB) en zus  
Nedina (4C) hebben een broertje.
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Vrije dagen in november en december
Herfstvakantie  maandag 1/11/2021 tot en met vrijdag 5/11/2021

Wapenstilstand  donderdag 11/11/2021

Facultatieve verlofdag vrijdag 12/11/2021

Kerstvakantie   vrijdagnamiddag 24/12/2021 tot en met vrijdag 7 januari 2022

Activiteiten
8/11 - 18/2 Start fluo periode (Helm Op Fluo Top)  1e controle op 8/11

9/11 - 19/11 Bewegingstuin MOEV   Lagere school + 3e kleuterklas

15/11  Theater Willem De Zeerover  2e en 3e kleuterklas

23/11/  Kronkeldidoe MOEV Breendonk  1e leerjaar

1/12  Film: Sinterklaas en de wakkere nachten 2e leerjaar

23/12 VM Kerstviering lagere school VM  1L - 6L

23/12 NM Kerstviering kleuterschool   3e kleuterklas

Open-deurtje instappers
14 december van 10.30u – 12.30u (voor instappers jan – feb – krokus)

Oudercontacten
2e kleuterklas: week van 15/11

Kalender
vakantiedagen en belangrijke data

november - december
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Vrije dagen van het eerste trimester 

 Facultatieve verlofdag: maandag 7 oktober 2019 

 Herfstvakantie: maandag 28 oktober  
t.e.m. vrijdag 1 november 2019 

 Wapenstilstand: maandag 11 november 2019 

 Kerstvakantie: maandag 23 december  
t.e.m. vrijdag 3 januari 2020 

 

Vrije dagen van het tweede trimester 

 Facultatieve verlofdag: vrijdag 31 januari 2019 

 Krokusvakantie: maandag 24 februari  
t.e.m. vrijdag 28 februari 2020 

 Paasvakantie: maandag 6 april  
t.e.m. vrijdag 17 april 2020 

 
Vrije dagen van het derde trimester    

 Dag van de arbeid: vrijdag 1 mei 2020 

 O.-H.-Hemelvaart: donderdag 21 mei 2020 

 Brugdag: vrijdag 22 mei 2020 

 Pinkstermaandag: maandag 1 juni 2020 

 

Zomervakantie  

 Vangt aan op woensdag 1 juli  
tot maandag 31 augustus 2020 

Contactmoment: dinsdag 27 augustus 2019 in de vestigingen tussen 16u - 17u 
Begin van het schooljaar: maandag 2 september 2019 

Pedagogische studiedagen  

 Woensdag 16 oktober 2019 

 Woensdag 15 januari 2020  

 Woensdag 11 maart 2020 

 Donderdag 30 april 2020 

 
Belangrijke data  

 Mosselfeesten: 12 & 13 oktober 2019 

 Schoolevenement & kipfestijn:  
27 (en 28 onder voorbehoud) maart 2020 

 Vormsel: zaterdag 9 mei 2020 om 15u  

 Eerste Communie:  
zaterdag 16 mei 2020 om 10u 

 

Extra muros activiteiten 

 1ste leerjaar - sprookjesklassen:  
dinsdag 8 tot woensdag 9 juni 2020  

 2de  leerjaar – speurneuzenklassen:  
donderdag 25 tot vrijdag 26 juni 2020 

 3de  leerjaar – fietsklassen:  
woensdag 24 tot vrijdag 26 juni 2020  

 4de leerjaar - boerderijklassen:  
woensdag 24 tot vrijdag 26 juni 2020  

 5de  leerjaar – zeeklassen:  

een fijne  
vakantie! 

De directie en  
alle leerkrachten  
wensen jullie... 
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Begin van het schooljaar: maandag 2 september 2019 

Pedagogische studiedagen  

 Woensdag 16 oktober 2019 

 Woensdag 15 januari 2020  

 Woensdag 11 maart 2020 

 Donderdag 30 april 2020 

 
Belangrijke data  

 Mosselfeesten: 12 & 13 oktober 2019 

 Schoolevenement & kipfestijn:  
27 (en 28 onder voorbehoud) maart 2020 
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De directie en  
alle leerkrachten  
wensen jullie... GENIET 

VAN DE 
VAKANTIE!


