
 

 

 
 
 
Beste ouders, liefste kinderen,  

 
 
We zijn superblij om jullie op maandag 2 september weer te mogen ontvangen. Vanaf 8 uur zijn jullie welkom. Om half 9 

rinkelt de bel. In deze brief lees je hoe de school dit jaar wordt georganiseerd, vind je enkele afspraken en vermelden we ook enkele 
nuttige data.  

 
 

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,… 
Het nieuwe schooljaar brengt heel wat herschikkingen mee in onze school. In de kleuterschool is juf Els opnieuw paraat in de 

vlinderklas. In de berenklas hebben we op maandag en dinsdag en tweewekelijks op woensdag juf Ingrid, de andere dagen is juf 
Maxime de berenklasjuf.  In de muizenklas werkt we juf Griet 4/5 en juf  Silke 1/5 en in de poezenklas werkt juf Gerd 4/5 en juf Britt 
1/5. Verder  blijven de vertrouwde gezichten op de vertrouwde plaatsen 

In de lagere school zijn er ook verschillende wijzigingen. Juf Els zal haar jarenlange ervaring inzetten in de zorg en 
ondersteuning in de hogere klassen. In het zesde leerjaar verwelkomen we meester Raf. In het vijfde leerjaar geniet juf Sofie Van den 
Brande momenteel van haar zwangerschapsverlof en haar babytje. Zij wordt ad interim vervangen door meester Jochen. Juf Sofie 
Thomas gaat opnieuw 4/5 aan de slag in het andere vijfde leerjaar. Juf Chris Yskout vult 1/5 aan in deze klas. Juf Rezy verdwijnt in het 
4de leerjaar. Zij gaat in de verschillende scholen van onze scholengemeenschap de startende leerkrachten begeleiden. Zij wordt 
vervangen door meester Tijs. Hij is samen met juf Inge verantwoordelijk voor 4 TI. Het andere vierde leerjaar komt onder de hoede van 
juf Caroline. In het derde leerjaar neemt meester Bjorn 1/5 ouderschapsverlof. Juf Dorien vult deze lesuren aan. Meester Tim blijft in 
3T. Het ene tweede leerjaar komt onder de hoede van juf An-Sofie. Het andere tweede leerjaar wordt verzorgd door juf Hilde (1/2) en 
juf Dorien (1/2). In het eerste leerjaar hebben we 1K met juf Kathleen en 1AB met juf Ann (4/5) en juf Britt (1/5).  
 
 
KLEUTERS 
 

2,5-, 3-jar igen 
 

4-, 5-jarigen 

Poezenklas  Juf Gerd (4/5) en juf Britt (1/5) Schapenklas  Juf Grietje 

Berenklas   Juf Ingrid (1/2) en juf Maxime (1/2) Muizenklas  Juf Griet (4/5) en juf Silke (1/5) 
 Bijtjesklas   Juf Fabienne Vlinderklas   Juf Els 
 Zorg en ondersteuning  Juf Maxime + juf Nancy Zorg en ondersteuning  Juf Silke + juf Britt 
  

Beweging         Meester Michaël, juf Silke en juf Maxime 
  

 
LAGERE SCHOOL 
 
1K  juf Kathleen   1A  Juf Ann (4/5) en juf Britt (1/5) 
2AS  juf An-Sofie   2HD  juf Hilde (1/2) en juf Dorien (1/2) 
3T  meester Tim   3B  meester Bjorn (4/5) en juf Dorien (1/5) 
4C  juf Caroline   4TI  meester Tijs (1/2) en juf Inge (1/2) 
5ST  Juf Sofie T. (4/5) en juf Chris Y. (1/5) 5SV   juf Sofie V. ( ad interim meester Jochen) 
6R  meester Raf   6L  juf Lore 
 
 



 

 

 
Beweging   meester Michaël en juf Karin 
Muziek   juf Gretel 
OKAN   juf Gerda  
Zorg en ondersteuning juf Els - juf Dorien -  juf Chris W. 
Onderhoud en/of eetzaal juf Ingrid - juf Kathe 
Administratie  juf Dominique 
Zorgco / directie  juf Karla 
ICT / directie  meester Pol 
 

Ook sommige klaslokalen zijn gewijzigd. We verhuisden op het einde van vorig schooljaar 5 klassen. Hierdoor zitten bijna 
alle leerjaren in elkaars buurt en kunnen ze nog beter samenwerken. Dankjewel meesters, juffen en kinderen om deze gigantische 
verhuis te realiseren. 
 
 
HOERA IN DE GLORIA 

Het was een zomervakantie vol goed nieuws en leuke berichten. Zowel juf Lore als juf Dorien huwden met de liefde van hun 
leven. Wij wensen ze beiden enorm veel geluk en liefde toe. Juf Sofie Van den Brande is van haar bolle buikje verlost. Zij is de trotse 
mama van de prachtige Ella. Hoera voor Ella en proficiat, juf Sofie. 

Ook Cis en Gust kregen een zusje, Babet. Proficiat aan de ouders, broers en aan tante Hilde. 
 
 
OOK DROEVIG NIEUWS 
 Net voor de zomervakantie overleed de schoonvader van meester Michaël. Wij willen de familie graag onze deelneming 
betuigen. Erg veel sterkte.  
 
 
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. Vorig schooljaar zijn we gestart met  een extra leerkracht in elke klas op twee vaste momenten in de week. We noemen dit 
co-teaching of ‘samen lesgeven’. Omdat dit als bijzonder efficiënt werd ervaren, zullen we dit nog verder uitbouwen. We zullen dit 
toelichten op de infoavond.  
 
 
METHODE FRANS 

Vorig schooljaar vernieuwden we de rekenmethode, de handboeken wero en in het 5de leerjaar de methode Frans. Dit 
schooljaar zal ook het zesde leerjaar de nieuwe boeken Frans gebruiken.  
 
 
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, op 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 

‘s Ochtends spelen de kleuters tussen 8u en half 9 op de kleine speelplaats (Planeetstraat), de grote speelplaats reserveren 
we voor de lagere school.  

 
 

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. 
 
 
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. De kleuterouders verwachten we op dinsdag 3 
september. De ouders van de lagere schoolkinderen ontvangen we op donderdag 5 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. 

 
VRIJE DAGEN 

De facultatieve vrije dagen en pedagogische studiedagen zijn gepland op 4/10/19, 6/11/19, 31/1/20 en 3/2/20. Op die 
dagen is er geen school voor de kinderen. 
 
Herfstvakantie:   van 28 oktober tot en met 3 november 2019 
Kerstvakantie:   van 23 december 2019 tot en met 5 januari 2020 
Krokusvakantie:   van 24 februari tot en met 1 maart 2020 
Paasvakantie:   van 6 tot en met 19 april 2020  
Dag van de Arbeid:  1 mei 2020 
Hemelvaart:   21 en 22 mei 2020 
Pinkstermaandag:  1 juni 2020 
Zomervakantie:   van 1 juli tot 31 augustus 2020 
 
 
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 de hal onder de trap. 
 
 
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 

Onze school is bijzonder afvalarm dankzij o.a. 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 
 
 
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.  De kinderen kiezen zelf wanneer ze eten tussen 12u en 13u. 
 
 
 
GIMME 

Reeds heel wat ouders maken gebruik van Gimme. Met deze applicatie bezorgen we alle briefwisseling op je smartphone of 
in je mailbox. Inschrijven voor Gimme kan nog steeds.  

• 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 opde 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. 
 
 
 
 



 

 

BOEKENKAFTACTIE 
Net zoals vorig schooljaar organiseert de Lierse jeugddienst een boekenkaftmarathon op woensdag 4 september van 13u 

tot 16u in het Moevement. Meer info volgt. 
 
 

MAXIMUMFACTUUR 
 Klasonkosten zijn gebonden aan een maximumfactuur. Een jaartje in de kleuterklas kost maximum 45 euro. In de lagere 
school bedraagt de maximumfactuur 90 euro. Een overzicht van de klasonkosten van het voorbije schooljaar vind je op de 
schoolwebsite.  
 
SCHOOLTOELAGEN 

Op 1 januari 2019 is het Groeipakket van start gegaan: de vernieuwde kinderbijslag. De huidige schooltoelagen (toelage 
voor kleuter-, lager en secundair onderwijs) worden vanaf schooljaar 2019-2020 vervangen door de schooltoeslag en worden dus 
geïntegreerd in dat Groeipakket. Je moet vanaf schooljaar 2019-2020 dus geen aanvraag meer indienen bij de afdeling 
Studietoelagen. De berekening en uitbetaling van de schooltoeslag zal gebeuren via je uitbetaler van het Groeipakket (het vroegere 
kinderbijslagfonds). Ouders die met hun kinderen in Vlaanderen wonen, zullen vanaf schooljaar 2019-2020 hun schooltoeslag niet 
meer moeten aanvragen. Er wordt optimaal voorzien in een automatische rechtentoekenning. Voor een kind dat al gekend is 
binnen het Groeipakket worden de rechten automatisch onderzocht en toegekend 
 
 
MEERDAAGSE UITSTAPPEN 

 • Bosklassen   1ste en 2de leerjaar     25 en 26 juni 2020   Verloren bos Lokeren 
 • Sneeuwklassen   6de leerjaar   6 t.e.m. 15 januari 2020  Zinal Zwitserland 

 
 
 
 

Dinsdag 3 september  Infoavond voor de ouders van de kleuters 19u 
Donderdag 5 september  Infoavond voor de ouders van de lagere schoolkinderen 19u 
Dinsdag 10 september  Vergadering oudercomité 20.30u 
Vrijdag 13 september Zwemmen 1ste lj., 3de lj. en 2de lj. 
Vrijdag 20 september  Strapdag 
 Zwemmen 6de lj., 4de lj. en 5de lj. 
Vrijdag 27 september  Zwemmen 1ste lj., 3de lj. en 2de lj. 
Zaterdag 28 september  Spoor”festival”: schoolfeest 
 


