
 
 

 
 

 

SPOOR EXPRESS             SEPTEMBER-OKTOBER 2020 
 
 

 Wat is het fijn om weer samen met de vriendjes en vriendinnetjes te zijn. 
Opnieuw samen spelen, samen leren, samen gek doen, … Heerlijk. We zijn 
ondertussen helemaal gewend aan onze nieuwe klas. Het belooft een fijn schooljaar 
te worden. 
 
FIETSWEEK EN STRAPDAG 
 Het schooljaar startte op wieltjes. De eerste weken hebben meester 
Michaël en juf Maxime erg hard met de kinderen geoefend op de fiets. Vaardig het 
verkeer in is immers veel veiliger. De apotheose lag op vrijdag 18 september tijdens 
de strapdag. Zelfs de Spoorweglei was een dagje autovrij zodat we extra plaats 
hadden om te oefenen.  
 Dankzij ‘Lier op wielekes’ beschikten we over enkele ‘leen’-fietsen die 
echt van pas kwamen. Heel erg bedankt hiervoor.  
 
FIETSCONTROLES 
 Fietsen moeten piekfijn in orde zijn. Daarom komen op dinsdag 20 
oktober enkele fietsinspecteurs alle fietsen controleren. Zorg dat remmen, lichten en 
reflectoren daartegen in orde zijn.  
 
DEELNEMING 
 Wij betuigen via deze weg onze deelneming aan de familie Alpaerts bij 
het overlijden van omi (Marcel 6R), aan de familie Verdonck (Roos 6L) bij het 
overlijden van oom Piet, aan de familie  Cop bij het overlijden van de papa van juf 
Gerda en het voke van Jutta (4C), Louis (2AS)  en Helena (muizenklas) en aan de 
familie Claes (Emiel poezenklas) bij het overlijden van opa. Heel veel sterkte aan hen 
allen.  

SPELEN IS OOK LEREN 
 Omdat vele kinderen het vorig jaar wel leuk vonden om zelf een 
speelgoedje mee te brengen en er tijdens de speeltijd mee te spelen, zullen we dat 
voortaan voor de LAGERE schoolkinderen ook toelaten. Uiteraard met enkele 
afspraken: 

• Wie iets meebrengt is er ZELF verantwoordelijk voor (zorg dragen voor eigen 
materiaal). 

• GEEN speelgoed met (oplaadbare) batterijen of elektronisch speelgoed. 
• GEEN attributen voor “vecht”-spelletjes. 
• GEEN attributen op wielen zoals skeelers, skateboard,… 
• Voorbeelden van wat WEL kan: diabolo, springtouw, springelastiek, 

kaartspel, bikkels, knikkers, jongleerballen, …  
Als je twijfelt, kan je kind het eerst eens komen vragen. 
 
INFOAVOND WORDT INFOFILMPJE 
 We kunnen momenteel geen grote groep ouders ontvangen. Een 
infoavond zoals we gewend zijn, kan daarom niet. De meesters en juffen hebben 
echter alle klas- en schoolinfo in een filmpje gegoten. Je vindt ze op de 
schoolwebsite.  
  
OUDERAVOND 
 Toch is ook een persoonlijk contact superbelangrijk. Gelukkig hebben 
we jullie buiten kunnen ontvangen voor een individueel oudercontact. Meesters en 
juffen zijn steeds bereikbaar via hun mailadres. Je vindt het op de schoolwebsite bij 
‘contact’. 
 
OUDERCOMITÉ 
 Verschillende mama’s en papa’s engageren zich in het oudercomité. 
Ook zin om samen met hen en ons na te denken over de school en over het 
schoolgebeuren? Dan ben je welkom  op de eerstvolgende vergadering dinsdag 24 
november om 20u in de eetzaal. Het oudercomité is ook bereikbaar via 
oudercomite@hetspoorbasisschool.be. 
 
MARATHON 
 Papa Koen, de papa van Liz en Mia, liep op zaterdag 12 september een 
marathon door Lier. Hij liet zich hiervoor sponsoren t.v.v. onze school en verzamelde 
zo €1292,4. Veel respect, heel veel dank en een daverend applaus voor papa Koen. 
Volgende maand opnieuw! 
 



SCHOOLREKENING 
  Zopas ontvingen jullie deel 1 van de schoolrekening. Hierop vonden 
jullie een deeltje ‘ouderbijdrage’. Dit is een voorschot op de maximumfactuur. In de 
maximumfactuur zitten uitstappen, theaterbezoeken, sport- en andere betalende 
activiteiten. Ook het schoolmateriaal zoals werkboeken, schrijfgerief, enz.. is hierin 
begrepen. Voor een gans schooljaar bedraagt dit voor kleuters maximum 45 euro, 
voor een lager schoolkind is dit maximum 90 euro.  Daarnaast is er  een deeltje 
‘refterabonnement’. Dit is echter een ongelukkige benaming want het betreft hier de 
verrekening van de middagbewaking. Dat moeten we apart berekenen. Kinderen die 
thuis lunchen betalen dit niet. Volgende keer zal dit als ‘toezicht middag’ benoemd 
worden. Onze excuses voor de onduidelijkheid. 
 
 
GEBOORTE 
 Een nieuw leven, een klein wonder. Het klinkt zo gewoon, maar het is 
heel bijzonder. Proficiat aan de ouders van Allyson (poezenklas) bij de geboorte van 
Avalynn.  
 
 
FACULTATIEVE VRIJE DAG EN  PEDAGOGISCHE STUDIEDAG 
 Maandag 5 oktober blijft de school gesloten. Dit is een facultatieve vrije 
dag. Ook maandag 26 oktober is er geen school. De meesters en juffen hebben die 
dag een pedagogische studiedag. 
 
  
KOBA HELI 
 Tot vorig jaar behoorde onze school tot het schoolbestuur KOR Lier. 
Vanaf dit schooljaar zullen we deel uitmaken van een groter geheel KOBA Heli. 
Hiertoe behoren alle katholieke secundaire en basisscholen van Lier, de H.Hartscholen 
van Heist op den Berg en de basisscholen van Ranst, Broechem, Oelegem, Emblem, 
Kessel en Bevel. Een toelichting bij de fusie plaatsen we op de schoolwebsite onder 
de rubriek schoolbestuur KOBA Heli waarbij HELI staat voor Heist op de Berg en Lier.  
 
 
RAPPORTEN 
 Het eerste rapport mogen jullie verwachten op donderdag 29 oktober. 
We voorzien zoals de vorige jaren een puntenrapport, attituderapport en een 
leerlingenrapport. Meer info volgt nog.  
 

 
Donderdag 1 oktober  Zitdag CLB op school (namiddag) 

 Schoolraad 20u 

Vrijdag 2 oktober  Zwemmen schapen 

 Zwemmen 3, 5 en 6 

Maandag 5 oktober  Geen school: facultatieve vrije dag 

Vrijdag 9 oktober Zwemmen schapen 

 Zwemmen 1,4 en 2 

Dinsdag 13 oktober  Zitdag CLB op school (namiddag) 

Woensdag 14 oktober Kleutertheater op school: 
"Jules"(kleinsten) en "Schatten op 
zolder" (4-,5-jarigen) 

Vrijdag 16 oktober  G-sportdag 6de lj. 

 Zwemmen schapen 

 Zwemmen 3, 5 en 6 

Vrijdag 23 oktober Zwemmen schapen 

 Zwemmen 1,4 en 2 

Maandag 26 oktober Geen school:  
pedagogische studiedag 

Dinsdag 27 oktober Zitdag CLB op school (namiddag) 

Donderdag 29 oktober Rapporten 

Vrijdag 30 oktober Zwemmen schapen 

 Zwemmen 3, 5 en 6 

Maandag 2- zondag 8 november Herfstvakantie 

Woensdag 11 november Geen school: wapenstilstand 

 
 
 
 
 


