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Beste ouders, liefste kinderen, 
 
Na een heerlijke, warme en ontspannende zomervakantie hebben wij keiveel zin om iedereen terug te 
zien en weer aan de slag te gaan. De schoolspullen liggen reeds te wachten, de juffen en meesters staan 
te popelen van ongeduld, de school is er helemaal klaar voor. Komen jullie ook?  
 
DE EERSTE SCHOOLDAG   
We verwachten jullie op maandag 3 september. De poorten zwaaien open om 8u. Om 8u30 rinkelt de 
schoolbel.  
KLEUTERS: Alle kleuters mogen op de eerste schooldag tussen kwart over 8 en half 9 meteen naar de 
klas van de nieuwe juf gebracht worden. Jullie begrijpen wel dat er geen tijd is voor een praatje met de 
juf. De kinderen verdienen op dat ogenblik immers alle aandacht.  
LAGERE SCHOOL: De kinderen van de lagere school gaan bij het eerste belsignaal in rij staan bij de 
NIEUWE juf of meester.  
De klasverdeling staat reeds een tijdje op de schoolwebsite. We hangen de nieuwe klaslijsten ook op bij 
de verschillende schoolpoorten. Nieuwe leerlingen kunnen voor hulp terecht op het bureel.  
 
 
WIE, WAT, WAAR ....... JUFFEN, MEESTERS, KLASSEN …. 
 
Kleuterafdeling 
2,5- / 3- jarigen: 
poezenklas   juf Gerd 
berenklas   juf Ingrid 
bijtjesklas   juf Fabienne 
ondersteuning en zorg juf Maxime  
                                                            juf Nancy 

4- / 5-jarigen 
schapenklas  juf Grietje 
muizenklas  juf Griet 
vlinderklas   juf Els 
ondersteuning en zorg juf Silke 
                                                            juf Britt 
 

Lagere afdeling 
1A  juf Ann 
1K  juf Kathleen 
2H  Juf Hilde  4/5 en juf Chris 1/5 
2SA  Juf Sofie DG 
3B  meester Bjorn  
3T  meester Tim 
4RI  juf Rezy  ½ en juf Inge ½ 
4AS  juf An-Sofie 
5SV  juf Sofie Van den Brande 
5ST  juf Sofie Thomas 
6L  juf Lore 
6ED  juf Els ½ en juf Dorien ½ 

En verder: 
 
Bewegingsopvoeding:  Meester Michaël en juf Karin 
Zorg   Juf Chris W, juf Caroline, juf Dorien en juf Karla 
ICT   Meester Pol 
Muzische juf  Juf Gretel 
OKAN   Juf Gerda 
Administratie  Juf Dominique 
Onderhoud en eetzaal juf Kathe en juf Ingrid VC 
Lerarenplatform  juf Britt (kleuters) en juf Caroline (lager) 
Directie   juf Karla en meester Pol 
 Zowel juf Dorien als juf An-Sofie zullen dit schooljaar nagenoeg voltijds op onze school zijn. 
Juf Dorien neemt naast het zesde leerjaar ook zorgtaken op zich. Juf An-Sofie is klastitularis in het vierde 
leerjaar. Juf Gretel zal in alle klassen van de lagere school muziek en dans voor haar rekening nemen.  

 
 

LERARENPLATFORM 
 Vanaf dit schooljaar kunnen scholen iemand aanwerven die leerkrachten vervangt bij 
afwezigheid. Wanneer er niemand afwezig is, blijven zij aan de school verbonden in ondersteunende 
taken.  In de lagere school zal juf Caroline Vansteenbeeck deze taak op zich nemen. In de kleuterschool 
is juf Britt hiervoor de aangewezen persoon. We heten ze allebei erg welkom en veel succes en plezier in 
hun nieuwe taak. 
 
 
CO-TEACHEN 
 Om alle kinderen de nodige zorg en aandacht te geven in de klas, dient de juf of meester zich 
soms in 2, 3, 4, … te verdelen. Daarom zorgen we vanaf dit schooljaar voor een extra leerkracht in elke 
klas op twee vaste momenten in de week. We noemen dit co-teaching of ‘samen lesgeven’. Hoe we dit 
organisatorisch aanpakken, vertellen we op de infoavond. 
 
  
NIEUW: REKENEN, WERO EN FRANS 
 Werkboeken en handboeken evolueren en worden steeds beter. Zo bieden nieuwe 
leermethodes meer kansen tot zelfstandig werken en differentiëren en worden digitale mogelijkheden 
veel beter benut. Daarom vernieuwen we dit schooljaar zowel de rekenmethode als de handboeken 
wero. En in het 5de leerjaar starten we ook met een nieuwe methode Frans.  
 
 
GOEDE AFSPRAKEN MAKEN GOEDE VRIENDEN 

De lessen lopen van 8.30 tot 12.05 en van 13.25 tot 15.20 u. Kinderen kunnen tot 16 u. 
worden afgehaald, woensdag tot 12.30 u. Verder is er op school geen voor- of nabewaking.  Die taak 
neemt de centrale Lierse opvangdienst Kadee op zich. Meld steeds aan de juf of meester wanneer je 
kind naar Kadee moet. 

Iedereen wordt verzocht tijdig op school aanwezig te zijn, zelfs de kleinste kleuters.  Dat wil 
zeggen ten laatste om halfnegen bij het belsignaal.  Uit veiligheidsoverwegingen doen we op dat 
ogenblik de schoolpoorten vast. Tijdens de schooluren kan u enkel binnen via de poort Spoorweglei.  

 
 
ONTHAAL ’S OCHTENDS  
 Vanaf maandag 4 september spelen de kleuters tussen 8u en half 9 op de kleine speelplaats 
(Planeetstraat), de lagere school speelt tussen 8u en 8u30 op de grote speelplaats. We trachten er de 
nadruk op te leggen dat onze speelplaats vrij blijft voor de kinderen.  Gelieve ook de ingang/doorgang 
vrij te houden. Let hierbij vooral op het plaatsen van uw kinderwagen of fiets.  Fietsen en steppen (ook 
van kleuters) die op school blijven, parkeren we in de fietsenstalling (nooit in de doorgang aan de poort). 

 



AFHALEN ‘S AVONDS  
 Op het einde van de schooldag kunnen de kleuters via de Planeetstraat afgehaald worden.  
Indien je een kleuter wenst af te halen aan de poort Spoorweglei of Dageraadstraat, dan kan je dit 
melden aan de juf . Deze kindjes brengen we met een rij naar de betreffende poorten. De kinderen van 
de lagere school sluiten zoals gebruikelijk aan bij deze rijen.  
Aan elke poort zal een leerkracht postvatten om de kinderen veilig de straat op te helpen. Verder is er 
begeleiding voor de 'Kadee'-kinderen en opvang op school tot 16u. 
 
 
VRIJE DAGEN 
 
Facultatieve vrije dag   Maandag 15 oktober 2108 en vrijdag 8 februari 2019  
Pedagogische studiedag Vrijdag 12 oktober 2018 en vrijdag 30 november 2018  
Herfstvakantie:   van 29 oktober tot en met 4 november 2018 
Kerstvakantie:   van 24 december 2018 tot en met 6 januari 2019 
Krokusvakantie:   van 4 tot en met 10 maart 2019 
Paasvakantie:   van 8 tot en met 22 april 2019 (paasmaandag: 22 april 2019) 
Dag van de Arbeid:   1 mei 2019 
Hemelvaart:   30 en 31 mei 2019 
Pinkstermaandag:   10 juni 2019 
Zomervakantie:   van 1 juli tot 31 augustus 2019 
 
 
INFOAVOND 
 We nodigen alle ouders via deze nieuwsbrief alvast uit voor de start-infoavonden. We 
vertellen jullie dan over onze plannen voor het nieuwe schooljaar, de schoolafspraken en de werking in 
de nieuwe klas. We nodigen alle kleuterouders uit op dinsdag 4 september. De ouders van de lagere 
schoolkinderen ontvangen we op donderdag 6 september. Voor alle nieuwe ouders starten we om 19u 
in de eetzaal. Om 19u45 schuiven we door naar de klas en vertellen de juf en meester jullie meer over 
de klasgewoonten.  Ouders die de uiteenzetting van juf Karla en meester Pol reeds hoorden, kunnen 
tegen 19u45 komen. Het oudercomité biedt na afloop een drankje aan in het praatcafé in de eetzaal.  
 
 
SCHOOLGERIEF 
 De school voorziet voor elke leerling een pakket met het nodige schoolmateriaal, zelfs een 
gevulde pennenzak. Enkel dit materiaal mag in de school gebruikt worden.  
 
 
MAAK JE KENBAAR 
 Teken zoveel mogelijk alle gerief, vooral brooddozen, koekendoosjes, jassen, bv. met viltstift 
op het label.  Zo bespaar je veel zoekwerk. Een doos met alle gevonden voorwerpen vind je steeds in 
gang 1 naast de trap. 
 
SCHOOLTOELAGE 
Ook dit schooljaar kan u de schooltoelagen aanvragen (96,69 euro voor een kleuter en tussen 108,78 
euro tot 163,17 euro  voor een kind uit de lagere school). U heeft dus alle belang bij een toelage. Op het 
bureel zijn nieuwe  aanvraagformulieren beschikbaar.  
 
 
BEWEGINGSOPVOEDING 
 Tijdens de lessen bewegingsopvoeding dragen de kinderen van de lagere school en de 5-
jarige kleuters het turnuniform. Deze kinderen brengen vanaf de eerste dag best al wel turnpantoffels 
mee.  De eventuele aanschaf van een nieuw turnpak organiseren we via een aparte brief.  
Ook voor de andere kleuters volgt later nog een briefje hieromtrent. 
 

KOEK EN FRUIT / AFVALARME SCHOOL 
 Zoals jullie in de laatste brief van vorig schooljaar hebben kunnen lezen, is onze school 
bijzonder afvalarm en behalen we nu reeds de doelstellingen voor 2020. Dit is onder meer dankzij jullie 
inspanningen door de koeken in een koekendoosje te stoppen en ook het fruit zonder afval mee naar 
school te geven. Het is erg belangrijk dat alle doosjes getekend zijn. Anders blijven we toch nog met een 
berg plastiek zitten 
 
 
GIMME 
 Reeds heel wat ouders maken gebruik van Gimme. Met dit programmaatje bezorgen we alle 
briefwisseling op je smartphone of in je mailbox. Inschrijven voor Gimme kan nog steeds. We leggen hier 
uit hoe:  
Stap 1:  Surf naar http://app.gimme.eu/register 
Stap 2:  Vul uw e-mail adres in en klik op “registreren”. U zal een e-mail ontvangen met een link. Klik op 
de link in de e-mail om u aan te melden en uw registratie te voltooien. 
Stap 3:  Nadat je het registratieproces hebt doorgelopen kom je op je Gimme prikbord. Omdat je nieuw 
bent zal je prikbord leeg zijn. Je zal de melding zien staan "Je volgt nog geen kanalen, daarom is het hier 
zo leeg."  
Klik op de knop "Kaart openen”. Je krijgt een landkaart te zien. Zoom in op onze school en klik op het 
pinnetje van onze school. Er schuift nu een paneel over het scherm met de details over onze school. 
Stap 4:  Kies de klassen die je wenst te volgen (kanalen). Vink de kanalen aan die je wilt volgen. Telkens 
je een kanaal aanvinkt zal je het kanaal zien verschijnen in het linker zijpaneel. 
Stap 5:  Klik op klaar. Proficiat! Je “Gimme”-prikbord is klaar en je volgt nu enkel de gevraagde klas(sen) 
van je kind(eren). Een handleiding vindt u op  http://help.gimme.eu  
Ouders die Gimme reeds gebruiken, kunnen de klassen die ze wensen te volgen steeds aanpassen. De 
nieuwe klassen staan reeds klaar.  

EETZAAL 
 In de eetzaal werken we enkel nog met trimestriële drankabonnementen. Je kan kiezen voor 
een abonnement waarmee je 1, 2, 3 of 4x per week kan blijven ineten. Zeer occasionele ‘ineters’ nemen 
geen abonnement. Zij krijgen een afrekening via de schoolfactuur. De kinderen kiezen water of thee. 
 Om het comfort voor de kinderen in de eetzaal te vergroten, zullen we dit organisatorisch 
een beetje anders aanpakken. We lichten dit toe op de infoavond.  

 
 

BOEKENKAFTACTIE 
 Net zoals vorig schooljaar organiseert de Lierse jeugddienst een boekenkaftmarathon op 
woensdag 5 september in het Moevement. Meer info volgt.  

 
 

MEDELEVEN 
 We wensen juf Kathleen erg veel sterkte bij het overlijden van haar papa en ook juf Chris W.  
bij het overlijden van haar schoonvader. Verder betuigen we ook onze deelneming aan juf Inge bij het 
overlijden van haar schoonbroer. Innige deelneming. 
 

 
Dinsdag  4 september 19u  Infoavond voor de ouders van de kleuters 
Donderdag 6 september 19u  Infoavond voor de ouders van de lagere school 
Dinsdag 11 september 20u30  Vergadering oudercomité  
Vrijdag 21 september   Strapdag 
Dinsdag 25 september 20u  Schoolraad 
Woensdag 26 september  Scholenveldloop 
Zaterdag 29 september  Het Spoor Speelt   


