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Inschrĳ vingen schooljaar 2023-2024

 Voorrangsperiode voor inschrijven 
van broers en zussen en kinderen 
van personeel: 
vanaf 07/11/’22 t.e.m. 23/12/’22

 Opgelet: De overige broers/zus-
sen én kinderen van personeel, die 
niet van geboortejaar 2021 zijn en 
bijgevolg ouder zijn, schrijven we niet 
in, maar melden aan met de aanmel-
dingen die starten op di 28 februari 
2023.

 Aanmelden voor inschrijven van 
nieuwe kinderen: 
vanaf 28/02/’23 t.e.m. 21/03/’23.
Het aanmelden kan enkel via een link 
op de website van de gemeente 
Willebroek. Meer info op: 
www.willebroek.be/onderwijs

 Je ontvangt uiterlijk op 21/04/’23 
een brief van de gemeente 
met de bekendmaking van de 
toewijzingsresultaten

 Inschrijven met je “ticket” kan vanaf 
24/04/’23 t.e.m. 15/05/’23 Maak 
vooraf een afspraak met de school 
(info@sintjorisblaasveld.be of 03 
886 57 09)

 Vrije inschrijvingen vanaf 23/05/’23

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

Inschrijvingen voor kinderen van geboortejaar 2021

Voor kleuters die instappen in januari - februari - na krokus 2023

Instapklas

OPENOPEN
DEURTJEDEURTJE
Di 13 dec 

van 10u30 tot 11u30

Vestiging Hinxelaar + Tuimeling

Maak kennis met de klasjuf en kleuters

Speel 
mee!

Voor kinderen van geboortejaar 
2021 is er een inschrijvingsbeleid 
dat geldt voor alle Willebroekse 
scholen. 

INFOAVOND INFOAVOND 
Wo 16 nov 20u

Vestiging Hinxelaar + Tuimeling
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Op woensdag 12 oktober wandelden 
de kinderen van de 2de en 3de 
kleuterklas (Hinxelaar) naar het Bel Air. 

We vonden er okkernoten, kastanjes, 
bladeren, eikels, … en verzamelden die 
herfstschatten om mee te nemen naar 
de klas. 

Afsluiten deden we met een parcours. 
Klimmen en klauteren, zalig! 
Het was een mooie (en vooral leuke) 
uitstap! 

Herfstschattenz oektocht Een bijdrage van  juf Kaat  2e kleuterklas
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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 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 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...

Onze schoolvisie - uitgelegd
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Onze schoolvisie - uitgelegd Een bijdrage van  juf Sara - werkgroep basiskracht
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Geslaagde 
klusdag op 
zaterdag 

22 oktober

Jullie 
waren:

Gefixt!
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Samen  
(een nettere) 

school  
maken

Een bijdrage van  - werkgroep klussen
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Wist je datjes

Dit doen we op basis van ludieke GIMME � lmpjes 
waarin de Sint Joris pinguïn de kinderen van de 
derde kleuterklas en het eerste leerjaar 
maandelijks onderbouwde zwemuitdagingen 
stelt. Hopelijk krijgen ouders en kinderen hierdoor 
zwemgoesting en trekken ze samen regelmatig 
naar het zwembad! 

Doen jullie mee?

Wat is een belangrijke peiler voor de BASISschool? 
Een KRACHTige samenwerking tussen ouders en 
leerkrachten! Want jong geleerd, is oud gedaan!

Daarom willen we inzetten op watergewenning 
in de geborgenheid van de thuisomgeving, als 
aanzet tot de zwemlessen die op school worden 
gegeven vanaf het tweede leerjaar. Samen kunnen 
we toewerken naar een grotere leerwinst!

Zwemmen: watergewenning voor meer leerwinst

De afgelopen maanden werd er hard gewerkt op “werf Sint-Joris”! 
Stilaan verschijnen onze 4 nieuwe klassen tussen de herfstbomen. 
In de grote vakantie wordt de verhuis naar de nieuwe klassen gepland.

Een bijdrage van  zwemjuf Fanny

Bouwwerken lagere school
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Lichtpuntjes...

Lieve God    
  
Wil Jĳ  licht zĳ n
voor mĳ  en voor de klas,
voor onz e school
en alle mensen die ik zie.
Jouw licht doet ons
het goede in elkaar zien.
Dank om licht te zĳ n:
het schĳ nt niet alleen
maar gee�  ons ook warmte.
Die warmte wil ik 
doorgeven aan iedereen.
Zo kunnen we 
lichtpuntjes zĳ n voor elkaar.
Amen.

Bron: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Jaarthema pastoraal op school
2022 - 2023: lichtpuntjes

Overlijden

Hippoliet Vleminckx

Grootvader van juf Ruth 
Vleminckx (2C). Overgrootvader 
van Van Dam Fien (6A), Wout 
(4C), Vic (3B) en Noor (2KB). 
Overleden op 1 augustus.

Alfons 
De Vleeschouwer 
Vader van juf Griet (2KB Hinxelaar)
Overgrootvader van 
Ella ( 2L) en Lif (4L) De Boeck
Ferre (6A) De Boeck
Seppe (6C) Van Beneden
Overleden op 1 augustus 2022.

Rudi Van Epperzeel
Echtgenoot van juf Els Wyffels 
(collega op rust).
Overleden op 9 september.

Jean-Pierre Vereecken
Schoonvader van directeur 
Sandra Maes. 
Overleden op 3 september.

Geert Snackaert
Schoonvader van juf Evi Van den 
Bossche (1K) Tuimeling.
Grootvader van Snackaert Sil (3C) 
en Ona (2K) Tuimeling. 
Overleden op 13 september.

René Vereyken
Grootvader van Thibeau Vereyken 
(3B). Overleden op 15 oktober.

Marc Van den Brande
Grootvader van Lyano Van den 
Brande (5A). 
Overleden op 24 oktober.

Schoolfamilienieuws

school jaar
2022 - 2023 Guimardstraat 1  1040 Brussel 

pro.katholiekonderwijs.vlaanderen
Bijlage bij Leeftocht nr. 1  2022-2023

Geboorte

Tiebe
Geboren op 20 juli.
Ferre 2C en Warre de Ronghe 
2KA Hinxelaar, zijn grote broer 
geworden.

Fré
Geboren op 26 september.
Zoontje van juf Sophie De Brucker 
2B en Filip De Doncker.

Novara
Geboren op 21 oktober.
Zusje van Anamora De Herdt 2KB 
Hinxelaar.
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Vrije dagen in november en december
Herfstvakantie  van maandag 31 oktober t.e.m. zondag 6 november 2022

Wapenstilstand  vrijdag 11 november 2022

Pedagogische studiedag woensdag 16 november 2022

Kerstvakantie   van maandag 26 december 2022 t.e.m. zondag 8 januari 2023

Activiteiten
7/11 - 8/2  Start fluo periode (Helm Op Fluo Top)  elke dag controle!

16/11   Infoavond kleuterschool (voor instappers jan - feb - krokus)

22/11   MOEV Kronkeldidoe Breendonk  1L

14/11 tot 29/11  MOEV bewegingstuin Hinxelaar  3K t.e.m 6L

6/12   Sint op school

13/12 om 10u30 Open-deurtje (voor instappers kleuterschool jan - feb - krokus)

22/12/2022  Kerstviering in de kerk    3e kleuterklas NM  14u

    Kerstviering - Info lagere school volgt - zie Gimme kalender

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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GENIET 
VAN DE 

VAKANTIE!


