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Beste ouders, 

De laatste weken hebben we hard gewerkt om alles klaar te krijgen voor het nieuwe 

schooljaar. We starten met volle moed en ontvangen iedereen met open armen.  

Samen zijn we dit schooljaar een lieve school vol sterren waarbij we alle talenten van de 

kinderen willen verkennen en in de verf zetten.                                                    

 

 

Wij wensen iedereen een fijn schooljaar toe!  

 

 

Heb je nog vragen?  

De directie, klasleerkrachten, zorgcoördinatoren, brugfiguren en secretariaatsmedewerkers 

helpen jullie graag!  

 

OPENKLASDAG 

Het nieuwe schooljaar start op donderdag 1 september met OPENKLASDAG.  

De leerkrachten verwelkomen de ouders en kinderen in de klas vanaf 8.00 uur.  

De kleuters komen binnen via de kleuterpoort, de leerlingen van  

het lager komen binnen langs de groene poort.  

 

Om 8.45uur verlaten alle ouders de klaslokalen en gaan de lessen van start.  

Alle ouders zijn na het klasbezoek welkom voor een koffie en een babbel  

in de tuin tussen 8.15 uur en 9.15 uur.  

 

Belangrijke informatie voor het nieuwe schooljaar 

 

BETAALDE OPVANG 

 

Elke ochtend van 07.15 uur tot 08.00 uur is er opvang op de kleuterspeelplaats voor de 

kleuters en aan de kapel voor de lagere school.  

 

Elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er opvang/studie van  

16.00 uur tot 18.00 uur. Op woensdag is dit tot 17.00 uur 

 

START LESSEN 

 

Elke dag starten de lessen om 8.25 uur. Wees op tijd op school! 

De school eindigt elke dag om 15.10 uur en op woensdag om 12.05 uur 

 

 



MAALTIJDEN 

 

De keuze om een warme maaltijd te nemen of boterhammen te eten is VAST voor het hele 

schooljaar. U kan de dagen aanduiden op de aanstiplijst.   

 

Boterhammen 

Kinderen die boterhammen eten, zullen dit in de klas doen onder begeleiding van de  

klasleerkracht. De kinderen drinken water uit hun waterfles. Ze kunnen deze steeds vullen 

aan de kraan.  

 

Warme maaltijden 

Kinderen die een warme maaltijd eten, gaan onder begeleiding van een leerkracht naar de 

refter.  

 

Elke maaltijd bestaat uit soep, hoofdgerecht en dessert.  

Prijs per maaltijd: €3 voor kleuters en  €4 voor de lagere school.  

 

MIDDAGACTIVITEITEN  

 

De kinderen kunnen zelf de keuze maken of ze deelnemen aan een sportactiviteit in de 

turnzaal of een leesactiviteit in de schoolbibliotheek.  

De middagactiviteiten worden GRATIS aangeboden.  

 

                 

SAMEN VOOR EEN LIEVE SCHOOL 

Ook dit schooljaar werken we samen aan een lieve school met aandacht voor alle talenten 

van de kinderen. We gaan samen met de kinderen op weg om hen verschillende 

vaardigheden en attitudes bij te brengen. Elke maand staat er één punt centraal.  

o september: We zijn zuinig op elkaars spullen.   

o oktober: Gaat de bel dan stopt het spel.   

o november: In de klas en in de hal, zachtjes praten overal. 

o december: We zijn aardig voor elkaar.  

o januari: Wie rent hier binnen moet opnieuw beginnen.  

o februari: “Zeg ik stop!” Hou dan op. 

o maart: We spelen samen.  

o april: We luisteren naar elkaar.  

o mei: We praten met elkaar als er iets is. 

o juni: We helpen elkaar. 

 

SCHOOLREGLEMENT 

Elk jaar kan je het schoolreglement vinden bij de downloads van de website 

www.basisschool.nieuwenbosch.be   

De papieren versie van het schoolreglement kan je ontvangen op het secretariaat. 

CLASSDOJO 

We werken dit schooljaar terug met Classdojo om met jullie in contact te blijven. Een van de 

eerstvolgende dagen zal u een QR-code krijgen om u aan te melden bij de klas van uw kind.  

Gelieve dit zo spoedig mogelijk te doen. Er wordt hier vaak informatie gegeven over de 

klaswerking en ook welke activiteiten de kinderen doorheen de week doen. 

http://www.basisschool.nieuwenbosch.be/


DIGISPRONG EN MEDIAWIJSHEID 

Dit schooljaar gaan we verder met Digisprong. Elke leerling van het vijfde en zesde leerjaar 

zal een Chromebook krijgen en deze gebruiken tijdens de lessen.  

 

In de volledige lagere school zal er dit jaar ook actief gewerkt worden rond mediawijsheid. 

We zullen de kinderen meer vaardigheden aanleren hoe ze zich moeten gedragen in deze 

mediarijke wereld.   

 
 

KOALA - TAALINTEGRATIETRAJECT 

Ook dit schooljaar gaan we aan de slag om de taalvaardigheid van onze kleuters te 

versterken. Hierbij worden in de maanden oktober en november testen afgenomen bij de 

kinderen die op dat moment 5 jaar zijn. Hierbij komen we meer te weten over de 

taalvaardigheid van uw kind en kunnen wij hierdoor hem/haar als school op de juiste manier 

verder begeleiden in zijn/haar taaltraject. 

 

ONZE KLASSEN EN LEERKRACHTEN 

KLEUTERSCHOOL 

K1A (peuterklas): juf Karolien K1B: juf Eva          

K2A: juf Joëlle    K2B: juf Isabel/juf Nele       

K3A: juf Verie    K3B: juf Machteld          turnen: juf Tine 

 

taalklas: juf Riet (juf Charien) zorg: juf Nele/juf Tine/juf Nathalie 

zorgcoördinator: juf Veerle   kinderverzorgster: juf Jolien 

    

LAGERE SCHOOL 

L1A: juf Inge    L1B: juf Sandra 

L2A: juf Evelyne   L2B: meester Kim          L2C: meester Tim 

L3A: juf Pascale   L3B: juf Kim (Juf Sofie)        L3C: juf Ruth 

L4A: juf Mireille   L4B: juf Bie/juf Felke          L4C: juf Paulien 

L5A: juf Joyce/juf Nathalie  L5B: juf Noémie   

L6A: juf Hannah   L6B: juf Joke/juf Leen   

 

zorg L1-L2: juf Maaike  zorg L3- L4: juf Felke          zorg L5-L6: juf Leen 

zorgcoördinator L1: juf Veerle turnen: juf Kim           

zorgcoördinator L2-L6: juf Stefanie    

 

brugfiguur: juf Karen   secretariaat: juf Nicole en juf Sophie 

directie: Sylvie Van Severen 



BELANGRIJKE DATA EERSTE TRIMESTER  

SEPTEMBER 

donderdag 1/9    eerste schooldag 

vrijdag  30/9    GEEN SCHOOL (vrije dag) 

OKTOBER 

woensdag 12/10    GEEN SCHOOL (pedagogische studiedag) 

donderdag  27/10    oudercontact + herfstrapport 

NOVEMBER 

ma-vrij  31/10-6/11   herfstvakantie 

vrijdag 11/11    GEEN SCHOOL (vrije dag) 

woensdag 16/11    GEEN SCHOOL (pedagogische studiedag) 

DECEMBER 

vrijdag  2/12    boekenbeurs 

vrijdag  23/12    winterrapport 

 

KLEDIJVOORSCHRIFTEN 

Algemene regel: 

Onze school opteert niet meer voor een uniform, maar wel voor een verzorgd voorkomen. 

 

Nette en verzorgde kledij getuigt immers van respect voor jezelf, je medeleerlingen en het 

schoolpersoneel. 

 

Erg opvallende kledij of kapsels en vrijetijdskledij passen niet op school.  

 

Ook racistische of oneerbiedige teksten op kledij tolereren we niet. 

 

Bij discussie beslist de directie wat op het vlak van kledij en voorkomen kan worden 

toegelaten. 

 

Wat kan NIET:   

• jurk, rok of short korter dan halverwege het bovenbeen 

• gescheurde broeken 

• trainings- of joggingsbroeken en sportshorts 

• t-shirt of kleedje met smalle schouderbandjes, blote rug of buik 

• slippers en andere schoenen waarin de hiel niet vastzit 

• opvallende juwelen en make-up 

• een hoofddoek of hoofddeksel (pet, bandana of sjaaltje) in de schoolgebouwen  

We behouden wel het turnuniform.  

Deze kan nieuw of tweedehands aangekocht worden op school. 


