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Beste ouders 

 
Sinds enkele dagen rinkelt onze schoolbel weer en lijkt het alsof we maar even in 

vakantie waren … Sommigen werden door hun ongeduld al enige tijd op de proef gesteld, 
voor anderen kon dit vakantieritme ook na 1 september nog wel eeuwig aanhouden… 
 
Maar …  we zijn weer helemaal terug en willen samen met jullie – ouders en leerlingen – 
opnieuw een stukje op weg gaan doorheen dit nieuwe schooljaar.  

Een schooljaar lang 
samen op weg 

Wij wensen aan al onze leerlingen een vlotte start, een boeiend jaar 
vol leerrijke momenten, mooie vriendschappen en toffe ervaringen. 
 

Praktisch gezien zorgen de werken aan de speelplaats LS bij opstart van dit schooljaar voor 
enkele organisatorische denkoefeningen.  We zetten ter verduidelijking graag onze 
afspraken nog even op een rij;  

Afspraken speelplaats – brengen – ophalen  (KS: kleuterschool   ‐  LS: Lagere school) 
* ingang opvang ochtend en avond via groene poort tussengang school – academie. 
* alle leerlingen komen de school binnen via het poortje speelplaats KS. 
* 11.50u 
        ‐ klassen KS beëindigen tijdig hun lessen om bij belsignaal hun gang te kunnen verlaten.  
          Kleuters verlaten de school via kleine poortje speelplaats KS; 
        ‐ klassen LS verlaten de school via tussengang;  
        ‐ thuiseters gaan via de groene poort naar (groot)ouders die hen daar opwachten ;               
        ‐ overeters gaan via gang KS naar speelplaats LS; 
* 15.20u:  
       ‐ klassen KS verlaten school via kleine poortje speelplaats KS; 
       ‐ klassen LS verlaten de school via tussengang; 
       ‐ kinderen LS die naar huis vertrekken, gaan via groene poort naar (groot)ouders.                 
       ‐ kinderen LS die naar de opvang moeten,  gaan via gang KS naar speelplaats LS.  
         Juf Liliane wacht hen daar op tot aan 2de bel. Behalve op vrijdag, dan is juf Liliane niet  
         aanwezig in de opvang. De kinderen die naar de opvang gaan, mogen rechtstreeks naar  
        de eetzaal om 15.20u. 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We blikken even terug … 

De eerste schooldag 
 
Na twee lange maanden zomervakantie zijn we er op 1 september met z’n 
allen ingesprongen en ingevlogen.  
De rode loper zorgde voor een feestelijk tintje op deze eerste schooldag 

die toch steeds weer heel veel spanning en 
verwachtingen met zich meebrengt. 
Na een eerste onthaalmoment door de juffen en 
meesters in het theatertje, op de speelplaats of in de 
klas mochten alle kinderen genieten van een reeks 
spelletjes op de speelplaats en 
dat onder een stralende 
septemberzon.     
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Het lekkere, koude ijsje bracht in de 
namiddag een frisse onderbreking. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lachende gezichten alom, elkeen heeft genoten! 
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En we blikken al even vooruit….. 

 

Kalender 

Vrijdag 9 september Zwemmen L4 en L6 

Woensdag 14 september Open klas dag L1 

Vrijdag 16 september Zwemmen L2 en L5 

Maandag 19 september Infoavond Lagere School 

Dinsdag 20 september Infoavond Kleuterschool   

Woensdag 21 september Startviering in de kerk te Gellik om 10.45u. Van harte welkom! 

Vrijdag 23 september Zwemmen L1 en L3 

Maandag 26 september Vergadering oudercomité 

Vrijdag 30 september Zwemmen L4 en L6 

Maandag 3 oktober Facultatieve vrije dag 

Donderdag 6 oktober Wandeling – sponsortocht Lagere school 

Vrijdag 7 oktober Zwemmen L2 en L5 

Dinsdag 11 oktober Theater Zuidervis voor de hele basisschool 

Woensdag 12 oktober Pedagogische studiedag: leerlingen zijn vrij! 

Vrijdag 14 oktober Zwemmen L1 en L3 

Woensdag 19 oktober Kijkdag Kleuterschool 

Vrijdag 21 oktober Zwemmen L4 en L6 

Zaterdag – zondag 22 en 
23 oktober 

Viering 100 jaar Kerk en parochie in de kerk te Gellik 

Woensdag 26 oktober Grootouderfeest kleuterschool   

Vrijdag 28 oktober  Zwemmen L2 en L5 
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Eetzaal – middagpauze: afspraken 
 
- in juni namen we afscheid van juf Patricia, we zeggen welkom aan juf Nicky. 
 
- alle leerlingen die blijven eten in school, kopen eetzaalbonnen voor de  
  eetzaal (€ 0.25/ stuk, € 5 voor een 20-beurtenkaart, € 33 voor een jaarabonnement). 
 
  Vanaf deze week kunnen de eetzaalbonnen gekocht worden bij de klasleerkracht; hij/zij  
  noteert per keer dat uw kind blijft eten. 
  Jaarabonnementen worden aan de klasjuf – meester betaald. Indien u een groter  
  bedrag voor meerdere kinderen tegelijk wil betalen, kan u dit doen via het secretariaat. 
 
- kinderen die thuis gaan eten, komen ten vroegste om 12.40u terug naar school;  
  vanaf dan is er weer toezicht op de speelplaats. 
 
 
We geven de vrije dagen nogmaals mee en verder nog enkele belangrijke data: 
 

Vrije dagen van het eerste trimester. 
 
 
Facultatieve verlofdag: maandag 03 oktober 2016  
 
Pedagogische studiedag: woensdag 12 oktober 2016  
 
Herfstvakantie: van maandag 31 oktober 2016 tot en met zondag 06 november 2016 
 
Wapenstilstand: vrijdag 11 november 2016 
 
Kerstvakantie: van maandag 26 december 2016 tot en met zondag 08 januari 2017 
 

Vrije dagen van het tweede trimester 
 
Facultatieve verlofdag: vrijdag 27 januari 2017  
 
Pedagogische studiedag: woensdag 08 februari 2017  
 
Krokusvakantie: van maandag 27 februari 2017 tot en met zondag 05 maart 2017 
 
Paasvakantie: van maandag 03 april 2017 tot en met paasmaandag 17 april 2017 
 

Vrije dagen van het derde trimester 
 
Dag van de Arbeid: maandag 01 mei 2017 
 
O.H.-Hemelvaart: donderdag 25 mei en brugdag vrijdag 26 mei 2017 
 
Pinkstermaandag: 05 juni 2017 
 
Pedagogische studiedag: woensdag 10 mei 2017  
 
De zomervakantie begint op zaterdag 1 juli 2017.  
 

Belangrijke data 
Schoolfeest: zondag 21 mei 2017  


