
 

 

 

 

 

 

 

                  

 



 
 

 

SCHOOLORGANISATIE 
 
We starten het schooljaar met een nieuwe gezicht op onze school. 
Juf Chloë Dekonick gaat samen met juf Vanessa de wasberenklas onder haar vleugels nemen. 
 
Hieronder vinden jullie het organigram van onze school voor het komende schooljaar. 
 

Guppyklas: instapklas – K1 
 

 
Leen Willems 

 

Stokstaartklas: K2K3 

 
 

Marina Verschueren 
 

Vlinderklas: 1ste leergroep 
(L1L2) 

 

 
Marina Staes (wiskunde + klastitularis) 

Anne Horemans (Nederlands) 
 

Wasbeerklas: 2de leergroep 
(L3L4) 

 

 
Vanessa Veneziano 

Chloë Dekoninck 

Toekanklas: 3de leergroep 
(L5L6) 

 

 
Kelly Dierckx 

 

Directie 
Micha Buermans 

 

Lichamelijke opvoeding 
Micha Buermans (kleuters) 

Zorg  
Anne Horemans 



Administratief medewerker 
Elly Cannaerts 

Onderhoudspersoneel 
Diane Helsen 

Petra Vandyck 

Bus 
Buschauffeur: Kelly Sluyts 

Busbegeleiding: Lydia 
Verbruggen 

Leermeester Katholieke 
godsdienst 

Mariëlla Verstappen 
 

Leermeester Islamitische 
godsdienst 

Emin Somuncu   

Leermeester Zedenleer 
Jade Bollen 

 

VERKEER 

Actiepunt maand september: Ik en mijn schoolomgeving – veilig naar school 

 

Verkeersouders  

Verkeersouders zijn vrijwilligers die ijveren voor de verkeersveiligheid en verkeersvaardigheid van 

leerlingen. We zeggen verkeersouder, maar eigenlijk bedoelen we iedereen die zich inzet om de 

school en de leerkrachten wat te helpen: oma’s, opa’s, buren, tantes, nonkels of andere vrijwilligers. 

Doorheen het hele schooljaar organiseren we verkeersactiviteiten. Ben jij kandidaat om verkeerouder 

te zijn en wil je mee helpen bij het organiseren van verkeersactiviteiten? Stel je kandidaat in de 

« oproep helpende handen «  verder in dit Klaverbladje !  

 

Strapdag  

 
Onze school doet mee aan de jaarlijks STRAPDAG.  

 

Onze school wil met deze campagne aandacht vragen voor de verkeersveiligheid in de 

schoolomgeving en wil kinderen en ouders stimuleren om wat vaker te voet of met de fiets naar 

school te komen. Zich duurzaam verplaatsen zorgt voor meer veiligheid op de schoolroutes en aan de 

schoolpoort. Strappen is bovendien goed voor het milieu en de gezondheid. 

 

De Strapdag gaat door op vrijdag 20 september. Kom op deze dag samen met je kind 

te voet of met de fiets naar school en ontdek de leuke aspecten ervan. Op school richten we een 

projectdag in met verschillende leuke verkeersactiviteiten 

 

 

Fietsdag en dag op wielen 



Vanaf dit schooljaar is er elke derde donderdag van de maand een fietsdag of een dag op wieltjes.  

De fietsdagen zijn er tot aan de herfstvakantie en starten terug na de paasvakantie. Dag op wieltjes 

loopt vanaf de herfstvakantie tot aan de paasvakantie. 

Op de fietsdag vragen wij dat alle kindjes met hun fiets naar school komen. Onze leerkrachten gaan op 

deze dag één lesuur besteden aan fietsbehendigheid. Het is dus belangrijk dat uw kind met de fiets 

komt en dat de fiets in orde is. We hopen natuurlijk op jullie voltallige medewerking want op deze 

manier gaan onze kinderen zich veiliger door het verkeer kunnen verplaatsen. 

Tijdens dag op wieltjes mogen de kinderen hun fiets, rolschaatsen, in-line skates of skatebord 

meebrengen. Gemotoriseerde toestellen zijn niet toegestaan!! 

OUDERS OP SCHOOL 

KLEUTERGROEPEN 
We willen onze ouders graag betrekken bij het schoolgebeuren.  

KIJKVRIJDAGEN 

We organiseren ook dit schooljaar KIJKVRIJDAGEN. Die vrijdagen worden de ouders tussen 14u30 en 

15u00 uitgenodigd om een kijkje te nemen in de kleuterklassen. Zo kunnen jullie ontdekken waar de 

kleuters aan gewerkt hebben de voorbije periode, maar blikken we ook vooruit naar wat komen gaat. 

Zo geven we onze ouders graag de mogelijkheid om ideetjes aan te brengen binnen onze thema’s in 

de kleuterklas, spulletjes mee te geven naar school of om te vertellen waar jullie kind thuis door 

geboeid is.  

De data van de kijkvrijdagen zijn opgenomen in de jaarkalender.  

VERJAARDAG VIEREN  

Verjaren is fijn! In de klasgroep willen we deze belangrijke gebeurtenis dan ook in de kijker zetten door 
de verjaardag op een passende wijze te vieren. Vanaf dit schooljaar willen we de ouders ook de kans 
geven om mee te komen vieren in de klas. De kleuterjuf zal jullie hierover individueel aanspreken en 
iets afspreken.  
 

HELPENDE HANDEN IN DE KLEUTERSCHOOL  

Ook zijn we op zoek naar ouders – grootouders – tantes – nonkels – buren – vrienden die in de 

kleuterklas een handje willen toesteken. Zelf zouden we graag mensen vinden die in de klas willen 

komen VOORLEZEN en GEZELSCHAPSSPELLETJES willen spelen met onze kleuters.  

Onze stokstaartjes gaan ook ZWEMMEN in de voormiddag. Juffrouw Marina is blij met helpende 

handen bij het uit- en aankleden.  

Ben je kandidaat voor één van deze activiteiten? Dan kan je jezelf opgeven via de « oproep helpende 

handen » in dit Klaverbladje.  

 

 

 



 

 

 

 

LEERLINGENRAAD 

Super als je op school je inbreng kan doen. Op die manier wordt de school ook 
een stukje van jezelf.  

Op schoolniveau organiseren we een leerlingenraad voor de gehele lagere school. 2 afgevaardigden 
per klas bespreken een aantal keren per schooljaar het reilen en zeilen op school met de directie. 
Samen proberen we van onze school een fijne omgeving te maken.   

In samenwerking met de scholen organiseert de jeugddienst 3 middagen per schooljaar een 
bijeenkomst van de leerlingenraad in het gemeentehuis. 4 leerlingen van de 3de graad mogen onze 
school hierop vertegenwoordigen.  Tijdens de leerlingenraad bereiden we de vergaderingen op de 
gemeente voor zodat alle kinderen in onze school hier hun inbreng in kunnen doen.  

VERJAARDAG VIEREN  

Verjaren is fijn! In de klasgroep willen we deze belangrijke gebeurtenis dan ook in de kijker zetten door 
de verjaardag op een passende wijze te vieren. Ouders die de klasgenootjes van hun jarige kind willen 
trakteren, mogen een attentie meebrengen voor de klasgenootjes. We vragen jullie om iets mee te 
geven waar de kinderen gezamenlijk in de klas van kunnen smullen. Je bent vrij in wat je meegeeft, maar 
als het kan vinden we het fijn dat ook bij de traktaties te veel aan suikers vermeden worden.  
 

LUIZENVRIJE SCHOOL  
We hebben op school vaak gasten die we liever niet zien komen : luizen zijn vervelend. Ze kunnen erg 
kriebelen en ouders hebben er best wel wat werk mee om hun kind terug luizenvrij te krijgen: 
behandelen, mutsen en kleren "ontluizen", beddengoed wassen, .... Dat wil iedereen vermijden. 
Daarom zetten we graag in op een intensieve opvolging om luizen geen kans te geven. 
 
Na elke vakantie worden de kinderen op een kindvriendelijke en discrete manier gecontroleerd op 
neten en luizen. 
 
Als er een luizenbesmetting is in de klas van je kind zal er een luizensticker in de 
klasagenda van alle kinderen uit die klas gekleefd worden. Hiernaast ziet u een 
voorbeeld van de sticker. De sticker dient om alle ouders op de hoogte te brengen 
dat er luizen zijn in de klas, niet om aan te geven dat uw kind luizen heeft. Indien dit 
het geval zou zijn, brengen we u hiervan extra op de hoogte.  
 
Op de sticker bevindt zich een hokje dat u kunt aanvinken. Het is de bedoeling dat u 
het hokje pas aanvinkt als u het hoofd van uw kind gecontroleerd en, indien nodig, 
behandeld heeft.     
 



 

 

 

SCHOOLAFSPRAKEN 
Bij de start van het nieuwe schooljaar gaan jullie akkoord met het schoolreglement van onze school. 
We bezorgen jullie ook de schoolafspraken in een oogopslag om er samen een vlotte start van te 
maken.  
2 nieuwe afspraken willen we toch even in de kijker zetten: 

o De ouders blijven voor de schoolpoort wachten tot aan het belsignaal. Pas daarna mogen de 
poorten open en kunnen jullie uw zoon/dochter ophalen. 

o De kleuters worden na het horen van het belsignaal opgehaald aan de klas. De ouders 
wandelen tot aan de klas en de juf stuurt uw zoon/dochter dan naar u. Op deze manier 
hebben onze leerkrachten een veel beter overzicht bij het ophalen van de kinderen. 

Wij hopen dat iedereen zich aan deze afspraken kan houden. 
 
 

ZET HET IN DE AGENDA!   

ZWEMMEN 

In de vakantie bereikte ons het slechte nieuws dat het zwembad in Nijlen direct de deuren moest 
sluiten. Ondertussen hebben wij onderdak gevonden in het zwembad van Hulshout. De zwemdata kan 
je terugvinden in de schoolkalender. De indeling van de groepen zal wel anders zijn. 

 Onze kleuters gaan samen zwemmen 

 L1, L2 en L3 gaan samen zwemmen 

 L4, L5 en L6 gaan samen zwemmen 
 
 

KALENDER 2019-2020 

Naar jaarlijkse traditie krijgt u de schoolkalender van het nieuwe schooljaar mee naar huis. Deze zullen 
jullie in de loop van de eerste week van het schooljaar ontvangen. Maandelijks brengen we jullie op de 
hoogte van nieuwe of gewijzigde activiteiten via het Klaverbladje. Twijfelt u over het juiste moment 
van een bepaalde activiteit ? Richt je even tot de directie !  

 
SCHOLENVELDLOOP 
Op vrijdag 4 oktober in de namiddag wagen de leerlingen van de lagere school zich aan de jaarlijkse 
scholenveldloop. Supporters schrijven deze namiddag al best in de agenda !  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
SCHOOLFOTOGRAAF INDIVIDUELE FOTO’S 
De schoolfotograaf komt op woensdag 25/9/2019, hij zal prachtige foto’s maken van uw kind. 
Er is geen verplichting tot aankoop van de foto’s.  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

MOSSELFEEST 2019 

 

 
Op zaterdag 5 oktober kan u weer komen smullen op ons mosselfeest!!  
Het restaurant zal geopend zijn van 16u30 tot 19u30.   
Noteer 5 oktober alvast in jouw agenda om al dat lekkers niet te missen. U 
ontvangt binnenkort een uitnodiging met inschrijvingsstrook.   
  
 
  



WIJ ZIJN NOG OP ZOEK NAAR  

HELPENDE HANDEN!  
 

Wil jij ons helpen met het organiseren van activiteiten?  
Vul onderstaand strookje in en geef het mee in de boekentas van jouw kind ! 

 
________________________________Hier afknippen a.u.b._________________________________ 
 
Ondergetekende ................................................................................................. 
ouder/.......................................... van ........................................................ klas............................................ 
   
0 Lid vriendenkring 
0 Lees(groot)ouder lagere school  
0 Helpende hand bij zwembeurten kleuters (begeleiding, aankleden kleuters, …)  
0 Verkeerouders  
0 Voorleesouders kleuterschool   
0 Speelouders (begeleiden van gezelschapsspelen bij de kleuters)  
0 Helpende hand bij mosselfeest  
0 Helpende hand bij grootouderfeest  
0 Helpende hand bij Sinterklaasfeest   
0 Helpende hand bij carnavalsfeest    
0 Helpende hand bij bistro-avond     
0 Helpende hand bij Paasontbijt 
0 Helpende hand bij tuinfeest 
0 Helpende hand bij het onderhouden van het schoolterrein  
            
 
 
Andere :  
Heb je zelf ideeën voor een leuke activiteit ? Ken je mensen die een meerwaarde kunnen betekenen 
voor onze school ? Geef het via dit antwoordstrookje door !  
 

0_______________________________________________________________________________ 

0_______________________________________________________________________________ 

0______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



KALENDER SEPTEMBER 

Donderdag 12 september Zwemmen L1, L2, L3 
Maandag 16 september Vriendenkring  
Woensdag 18 september Theater de neus voor kleuters en 

vlinderklas 
Donderdag  19 september Fietsdag 

Fietscontrole L4, L5, L6 
Bezoek bib voor de lagere school 

Vrijdag 20 september STRAPDAG 
Woensdag 25 september Schoolfotograaf  
Donderdag 26 september Zwemmen L4, L5, L6  

Maandag 30 september Facultatief verlof 

 

VOORUITBLIK OKTOBER  

 
Vrijdag 4 oktober Scholenveldloop  
Zaterdag 5 oktober Mosselfeest 
Donderdag 10 oktober Zwemmen K2 en K3 
Maandag 15 oktober Facultatief verlof 
Woensdag 16 oktober Openklasdag voor nieuwe 

kindjes in de Guppyklas 
Donderdag 17 oktober Fietsdag 

Bib bezoek lagere school 
Wetenschapsdag in SO De 
Vesten voor toekanklas  

Vrijdag 18 oktober Kijkvrijdag bij de kleuters 
Maandag 21 oktober 
Donderdag 24 oktober 
 
 
Maandag 28 oktober 

Vriendenkring 
Zwemmen L1, L2 en L3 
Theatervoorstelling Boom voor 
de lagere school 
Start herfstvakantie  

 

 

 

  



KLEURPLAAT!  

 

 
 


