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Info avonden 
2022-2023

KS Tuimeling
• IKT do 01/09 om 20u
• 1KT do 01/09 om 20u
• 2KT ma 05/09 om 20u
• 3KT ma 05/09 om 20u

KS Hinxelaar
• 1KHX do 01/09 om 19u
• 2KHX ma 05/09 om 19u
• 3KHX ma 05/09 om 19u

Lagere school
• 1L di 30/08 om 19u
• 2L di 30/08 om 20u
• 3L di 6/09 om 20u
• 4L di 6/09 om 19u
• 5L di 30/08 om 19u
• 6L  do 8/09 om 20u

� jne

vakantie!

BACK TO SCHOOLDONDERDAG 1 SEPTEMBER
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VAKANTIE IS...

de alledaagsheid van het leven verlaten,
je schoolboeken opzij schuiven 

en stickers plakken 
met‘gesloten wegens verlof’.

Vakantie is
‘s morgens wakker worden in een kleurige tent,

en op zoek gaan naar een stukje paradijs.

Het is nieuwe vrienden maken,
nieuwe culturen ontdekken die eeuwenoud zijn.

Je moet niet ver trekken om schoonheid te vinden.

Het ligt soms zo dichtbij: de tover van een zonsopgang,
het schitterende vuurwerk van een zonsondergang.

Het zijn onvergetelijke momenten.

Er is zoveel om van te genieten; vogels, vlinders, 
vrienden, kleuren, geuren.

Je kan elke dag een ontdekkingsreis maken.
De vakantie is een geschenk vol verrassingen

Allemaal een zeer fijne en deugddoende vakantie!
Tot 1 september!

Goeleke Keulemans en Sandra Maes

� jne
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De 10 
krachten

van de 
Sint-Jorisschool

SCHOOL MAKEN, DOEN WE SAMEN!

BIJ

WIE JE

ONS

BENT

MAG JE ZIJN

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 rich� ng. 
Een doel dat voor iedereen hetzelfde is, maar het pad er-
naartoe 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 moeilij-
ker gaat. We willen rekening houden met ieders persoonlijk-
heid. 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 krach� ge termen en 
werken per 2 maand een nieuwe kracht verder uit met het 
schoolteam:

SCHOOLJAAR 21-22: 

1. sep/okt: Superkracht/leerkracht

2. nov/dec: Bindkracht

3. jan/feb: Communicatiekracht

4. maa/apr: Innovatiekracht

5. mei/jun: Veerkracht

SCHOOLJAAR 22-23:

6. sept/okt: Basiskracht

7. nov/dec: Groeikracht

8. jan/feb: Zorgkracht

9. maa/apr: Stuwkracht

10. mei/jun: Draagkracht

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

Innovatiekracht:
Als school borgen we wat kwaliteitsvol is. 
We willen echter niet blijven vasthouden aan 
‘het onderwijs van toen’, maar in kleine stappen 
groeien naar vernieuwing.

Innovatie kleuterschool
• lee� ijd- en klasdoorbrekend werken: doel = groter 

speel- en leeraanbod kind kan eigen keuze maken, 
meer uitdaging

• werken met tablets
• fotografi e
• Apps op de tablet gebruiken: 

bv. Obsiden� fy (natuurexplora� e)
• Experimentele natuurproe� es
• leren programmeren met Bee-Bots

   

Innovatie lagere school
• pedagogische innova� e: 

• planborden en meersporenbeleid*. 
Klassikaal of klasdoorbrekend (4L)

• eerste stappen naar co-teaching zijn gezet 
(bv. wiskunde)

• werken met smartbord voor 
interac� eve lessen

• gebruik tablets in de klas
• op� sche illusie maken
• digitaal diff eren� ëren
• online toetsen
• digitale ondersteuning met mindmaps,
• ontwerpen met Canva
• franse woordjes leren via websites: Wozzol, Wrts, 

Supermax Averbode,...
• QR codes maken en gebruiken
• Stop Mo� on video’s maken
• Schoolfeest: interac� eve wandeling met Joris en 

QR codes
• Experimentele opdrachtjes in april vanuit werk-

groep innova� e voor alle klassen.
• Google forms

* In de lagere school wordt gewerkt met planborden en 
een meersporenbeleid. Bij de planborden weten de kin-
deren wat van hen verwacht wordt, maar staan ze voor 
de uitdaging zelfstandig deze taken in te plannen in hun 
lessenrooster. Leerkracht en zorgleerkracht gaan hierbij 
coachend aan de slag, of werken als co-teachers. Deze 
aanpak kan zowel klassikaal als klasoverschrijdend.

O� e schoolvisie - uitgelegd

MAART - APRIL
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INNOVATIEKRACHT

Het verhaal van 
“Krachtige Joris”   (Vervolg)

De wind waaide: ‘We zijn nog niet klaar!
Al heb je al heel wat voor mekaar!
Bedenk iets nieuws, probeer en tracht…
Iets te maken van innova� ekracht!’
Joris experimenteerde, probeerde wat uit,
Het was de leukste opdracht, naar verluidt.
Planborden, fl exuren, klasoverschrijdend,
Soms zelfstandig, soms begeleidend.
Co-teaching en ook meersporenbeleid,
Wat trail-and-error, ‘t lukte geheid.
Dit is hoe onderwijs in de toekomst zal zijn,
Het wordt vast heel groots, al beginnen we klein.

Benieuwd naar het 
volledige verhaal van onze 
schoolvisie? SCAN DE CODE
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Doen 
jullie mee?

Mediawĳ sheid en innovatie op de klasvloer

1e leerjaar
Q wie? Q...R!
Scan de code en geniet van het fi lmpje 
van het 1e leerjaar 

2e kleuterklas
Topfotografen 
met tablet

De kleuters van de draken-en kik-
kerklas hebben na de krokusvakan-
� e rond het thema ‘ de fotograaf’ 
gewerkt. Ze leerden een foto maken 
met de tablet , leerden hoe ze de 
foto konden bekijken en moesten ’s 
avonds 1 foto kiezen die werd afge-
print voor het klasdagboek. Elke dag 
was er een andere kleuter ‘ fotograaf 
van de dag’. En allemaal waren ze 
heel enthousiast!
Dus…als jullie een fotograaf zoeken… 
jullie weten waar jullie moeten zijn!

Kleuters
Obsidentify 
De kleuters en het eerste leerjaar gingen 
op avontuur in de eigen schooltuin. 
Ze zochten er kriebeldiertjes, planten en 
bloemetjes. Hun goede vriend de klasta-
blet hielp hen hun ontdekkingen juist te 
benoemen. Ze gebruikten hiervoor de 
gra� s app ‘Obsiden� fy’ van natuurpunt. 
Kan ook gewoon op je smartphone… 
Kinderspel! Doen jullie thuis ook mee?

1e leerjaar

Wat is veerkracht?
Veerkracht zegt iets over hoe sterk je je voelt bij stress 
of tegenslagen. Kan jij goed om met uitdagingen of 
heb je net het gevoel dat je daar de kracht niet voor 
hebt? Je kunt je veerkracht le� erlijk vergelijken met 
een springveer: komt er gewicht op? Dan kan je veer 
meebuigen en krach� g terugveren. Het kan ook dat het 
gewicht te zwaar is, dan kost het veel meer moeite om 
terug te veren of je veer blij�  zelfs ingedrukt 
(BRON: NOKNOK.BE)

• Posi� ef denken
• Echt ontspannen (waar krijg je energie van? )
• Zelfvertrouwen verhogen – faalangst overwinnen – je

goed voelen
• Geluksdriehoek:

- Geluk “hebben”
- Goede fysieke en mentale gezondheid
- Het fi nancieel goed hebben
- Wat heb je zelf in handen:

- Jezelf kunnen zijn
- Goed omringd zijn
- Je goed voelen

Wat doen we om onze leerlingen 
veerkrach� ger te maken?

• High-Five: 5 duidelijke speelplaatsregels voor minder
ruzie, meer respect voor materiaal

• Studio Speelkracht: maandelijks aanbod nieuwe
speelgoed via speelzakjes op de speelplaats

• An� pest ac� es en visie rond pesten.
• Sociaal-emo� onele vaardigheden aanleren
• Geluksvogels (weerbaarheidstraining, kleine geluksmo-

menten voor leerlingen, prikkelarme ruimte,…)
• Palaveruurtje (leerlingenraad)
• Welbevinden klas
• Yoga oefeningen, bodyscan, bewegingsmomentjes

tussen de lessen,…

Spring-time
ACTIE KLEUTERSCHOOL:
De kleuters mochten de school binnenspringen met een 
trampoline. Zo begon de dag met een lach en een “klein 
geluksmomentje”.

Extra-time
ACTIE LAGERE SCHOOL:
De leerlingen kregen een extra geanimeerde speel� jd in 
het speeltuintje. Ze konden zo helemaal ontspannen 
aan de volgende les beginnen! 

MEI - JUNI
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Het verhaal van 
“Krachtige Joris”   (Vervolg)

‘De laatste kracht,’ blies de wind fi naal,
is volgens Joris de mooiste van allemaal.
Wat hij zelf heel belangrijk acht,
Is het bezi� en van voldoende veerkracht.’
‘Welbevinden,’ vindt Joris, ‘staat met s� p op één,
Allemaal samen, niemand alleen.’

Benieuwd naar het 
volledige verhaal van onze 
schoolvisie? SCAN DE CODE

VEERKRACHT
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Scan de code 

en bekĳ k alle 

foto’s van ons 

schoolfeest!

WINNAARS WEDSTRIJD 
SCHOOLFEEST 125 JAAR

PROFICIAT!
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Bedankt klussers!

www.verkeeropschool.be

Bedankt mama’s en papa’s en opa’s en 
vrijwilligers voor jullie enthousiasme 
en aangenaam gezelschap � jdens het 
labeur! 
Hopelijk zien we jullie (en geinspireerde 
anderen) terug volgend schooljaar 
� jdens één van de volgende klusdagen!

De weergoden waren ons alweer guns� g 
gezind. Vrijwilligerswerk wordt dan ook 
geapprecieerd, niet enkel daarboven, 
maar door het hele team van Sint Joris.
Want een vlot sluitende deur, een 
basketbal ring die mooi vast hangt, een 
fris geverfd kleurtje, netjes opgeruimd 
speelgoed, een keurig tuinhuis, vers 
gezaaid gras, alle rommel naar het 
containerpark, ... Het werkt en speelt 
toch allemaal zoveel beter! 

www.verkeeropschool.be

Bedankt aan alle 
ouders, grootoud-
ers, sympathisanten 
en werkgroep klussen 
voor jullie grote inzet 
tijdens onze werkda-
gen dit schooljaar!gen dit schooljaar!

9

Onze allround-klusser Peter kwam rechtstreeks van zijn (nacht)werk naar de klusdag gevlogen. Zonder te slapen vloog hij van ves� ging naar ves� ging om al het afvalmateriaal voor het containerpark te verzamelen. Tussendoor haalde hij de cirkelzaag boven om alles een kopje kleiner te maken. 
Gelukkig... was er straff e koffi  e met zoete koffi  ekoekjes!

Zaterdag 23 april
Verslag van juf Fanny
reporter en klusser 
ter plaatse 

www.verkeeropschool.be

containerpark, ... Het werkt en speelt 
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Basisschool
Sint-Joris

Bedankt
vrijwilliger

Jĳ  hebt een hart en handen van goud. 
Jĳ  geeft en bent gul met je tĳ d. 

Jĳ  doet alles met een glimlach en enthousiasme. 
Jĳ  bent een onmisbare kracht 

en steun voor onze school.
We zĳ n heel dankbaar dat we ook dit schooljaar 

op jouw hulp konden rekenen!

Een hart en handen van goud

In de kĳ ker - 3e leerjaar - uitstap Zoo Antwerpen

We droomden ervan om naar Pairi Daiza 
te gaan, maar de s� jgende prijzen van 
het busvervoer en de inkomprijs lieten 
dit niet toe.

Gelukkig bracht de trein de oplossing. 
Dan maar naar de Zoo in Antwerpen en 
dat was ook een schot in de roos.

Druppelsgewijs kwamen de kinderen 
aan op het perron. De spanning was te 
snijden. Een heleboel kinderen reed nog 
nooit met de trein. 
Als in een spannende fi lm kwam de trein 
van in de verte aangesjokt. Hier en daar 
werd een zakdoekje boven gehaald. 
Wat worden onze boelekes groot!

Overstappen in Mechelen. Een wervelende 
slang van kinderen baande zich een weg 
door een mensenzee. 

We waren diep onder de indruk van de 
schoonheid van het centraal sta� on. 
Maar in de verte hoorden we al een 
leeuw brullen. Dus, hop naar de zoo.

We hadden ogen te kort om te genieten 
van al die beestjes. Grappige apen staar-
den ons aan. De welpjes van de leeuw 
stoeiden met elkaar.

Zijn olifanten echt zo groot? Dat besef 
je pas als je nog nooit een olifant in 
levende lijve hebt gezien.

De langnekken keken ons aan vanuit 
de hoogte. De alpaca’s leken wel grote 
knuff els.

Code oranje, niets hield ons tegen. 
We hadden eigenlijk veel geluk. 
Het regende een half uurtje en we 
konden weer op stap.

De krokodil grijnsde even toen de juff en 
voorbij kwamen. Daar gaat mijn dessertje, 
dacht hij. 

Het nijlpaard keek ons aan met grote 
ogen.

In de vlindertuin waanden we ons in een 
Disneyfi lm. Meester Broenoo was in zijn 
nopjes en hij begon zowaar te dansen. 
Dat heet dan klein geluk.

We zagen zo veel, te veel om op te 
sommen.

De terugreis verliep op wieltjes, 
we zaten ten slo� e in een trein.

De ouders straalden als ze hun sloebers 
zagen uitstappen. Nog even door de 
tunnel en ze waren weer herenigd.

Deze uitstap zullen we niet vlug 
vergeten. Zoo leuk!

Akke, akke, tuut, tuut, weg zijn wij!

Zoo
leuk!

Verkeersouders

fietsbegeleiders

klasondersteuners

Voorleesouders 

Klussers

tuinkabouters

schilders

fotografen

kookouders

bakkers
chauffeurs

tappers

toezichters

adviseurs 
... 

hoe klein of groot 

jouw engagement ook is, 

we zijn ontzettend 

dankbaar voor jullie steun! 

SAMEN KUNNEN WE 

(NOG MEER)

SCHOOL MAKEN!
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1e
leerjaar in de kijker

Overlijden

Karel Keulemans
Overleden op 12 maart 2022
Vader van
directeur Goeleke Keulemans
Overgrootvader van
Pippa Van Eccelpoel (1KJW)
Alex (2A) en Joanna (2B) De Kock
Raquel Van Ingelgem (2C) 
Finn De Gang (6B)
Schoonfamilie van
juf Katerina Dimitrova

Henriette 
Van Kerkhoven
Overleden op 12 april 2022
Grootmoeder van Ace (1B) en 
Sue (3K JW) Van der Taelen

Gust Bastiaens 
Overleden op 13 april 2022
Grootvader van S� g Bas� aens (4B)

Clementine Smedts 
Overleden op 30 april 2022
Grootmoeder van: 
juf Tine Van Rompaey
Overgrootmoeder van: 
Nand (2A) en Cas (2KAHX) De Roy
Lili Wilbers (IKHX)

Mariette Pauwels 
Overleden op 15 mei 2022
grootmoeder van Yaro (6A) en Ma-
ithe (3B) Seyen

Geboorte

Elena Triekels
Geboren op 19 mei. 
Zusje van Mike ( 1L) en Jason (2KB) 
Van Asbroeck

Huwelijk
Op 4 juni 2022 is juf Tine Van Rom-
paey (zorgcoördinator) en Tim De  
Roy in het huwelijksbootje gestapt.
Profi ciat, ook aan hun zoontjes 
Cas (2KA HX) en Nand (2A).

Personeelsnieuws
Juf Anita Geirinck

Juf Anita werkt al een � jdje als vrijwilliger 
voor onze school. Ze ondersteunt mee op 
de speelplaats als extra toezichter in de 
lagere school. 

Juf Tania Wauters 

Juf Tania Wauters (toezichter 6e leerjaar) 
hee�  een andere uitdaging gevonden. 
Wij wensen juf Tania heel veel succes 
met haar nieuwe opdracht.

Schoolfamilienieuws

A m
B s

C pC

LETTERFEEST
Le� erfeest in het eerste leerjaar!

Joepie! We hebben alle le� ers geleerd! 
Maandenlang hebben we hier elke dag op geoefend.

Als dat geen reden was voor een groot FEEST!

We leefden hier samen naar toe, knutselden erop los 
en toverden onze gang om in een le� erparadijs. 

Trots nodigden we onze familie uit om deze heuglijke dag 
samen te vieren en te beleven.

Vrijdag 18 maart werd een TOPdag: 
we speelden samen le� erspelletjes en le� erbingo, 
smulden le� ersoep, deden een le� erzoektocht,… 

het hoorde er allemaal bij.
Deze feestelijke dag werd afgesloten 

met de uitreiking van het le� erdiploma. 

Een dikke proficiat aan 
al onze letterkampioenen!

A
BB

mm
LETTERFEEST

mm

Lili Wilbers (IKHX)

Mariette Pauwels 
Overleden op 15 mei 2022
grootmoeder van Yaro (6A) en Ma-
ithe (3B) Seyen
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Vakantie- en belangrijke data 
Schooljaar 2022-2023 

 
 
 
Contactmoment: maandag 29 augustus (tussen 16u-17u) 
Eerste schooldag: donderdag 1 september 2022 
 
Vrije dagen van het eerste trimester 
• Facultatieve verlofdag: maandag 3 oktober 2022  
• Herfstvakantie: van maandag 31 oktober tot en met zondag 6 november 2022 
• Wapenstilstand: vrijdag 11 november 2022 
• Kerstvakantie: van maandag 26 december 2022 tot en met zondag 8 januari 2023 

 
Vrije dagen van het tweede trimester 
• Facultatieve verlofdag: vrijdag 3 februari 2023 
• Krokusvakantie: maandag 20 februari tot en met zondag 26 februari 2023 
• Paasvakantie: maandag 3 april tot en met zondag 16 april 2023 

(paasmaandag 10 april) 
 
Vrije dagen van het derde trimester    
• Dag van de Arbeid: maandag 1 mei 2023 
• Hemelvaart: donderdag 18 mei 2023 
• Brugdag: vrijdag 19 mei 2023 
• Pinkstermaandag: maandag 29 mei 2023 

 
Zomervakantie  

• van zaterdag 1 juli 2023 tot en met donderdag 31 augustus 2023 
 
Pedagogische studiedagen – geen school 
• Woensdag 28 september 2022  
• Woensdag 16 november 2022  
• Woensdag 01 maart 2023  
• Woensdag 26 april 2023  
• Woensdag 17 mei 2023 

 
Vieringen en evenementen 
• Schoolfotograaf: maandag 24 oktober 2022 
• Mosselfeesten: 7 + 8 + 9 oktober 2022 
• Eerste communie: 29 april 2023 
• Vormsel: 6 mei 2023 
• Schoolfeest: 13 mei 2023 

 
Openluchtklassen 
• 6de leerjaar – zeeklassen: dinsdag 27 september tot en met donderdag 29 september 

 


