
  

 

 

WELKOM 

Beste ouder(s), 

 

Van harte welkom aan iedereen!!! 

Na een heerlijke zomervakantie vliegen we samen het nieuwe schooljaar in!  

Al onze leerkrachten, de onderhoudsmedewerkers, het klusjesteam zorgden er tijdens de 

vakantie voor dat onze school er opnieuw schoon en fris bij staat.   

De stille ruimte op de speelplaats maakt plaats voor een ‘bewegingshoekje’.  (=naast de 

Krullewar)  We merkten op dat een héél aantal kinderen plekjes zochten om te turnen.  Op de 

stenen is dit vaak onveilig.  Vanaf nu kunnen kinderen die graag turnen, springen…. vanaf dit 

schooljaar in het bewegingshoekje terecht.  De stille ruimte zal echter niet verdwijnen maar in 

de loop van het schooljaar terugkomen in een nieuw en fris jasje.  Achter de schermen wordt er 

flink nagedacht over een nieuw concept!    

De fietsenstalling werd uitgebreid.  Vanaf nu kunnen de fietsen van de oudste leerlingen 

achter de ecoklassen geplaatst worden.  Onder het afdak van de fietsenstalling zal nog een 

kleine opbergruimte voorzien worden voor materiaal.  

Alle zandbakken werden voorzien van nieuw zand.  Overigens werden er een heleboel kleine 

klussen her en der uitgevoerd.   

We hebben ons dus zeker niet verveeld tijdens de vakantie!!  Bedankt aan alle leerkrachten, 

het onderhoudsteam en het klusjesteam voor al dat harde werk! 

 

 

 

 

 
   

COMMUNICATIE 

Op onze school vinden wij een nauwe samenwerking tussen ouders en school erg belangrijk. 

Mocht u zich tijdens het schooljaar zorgen maken over uw kind, twijfel dan niet om hierover 

duidelijk en open met de school te communiceren. We willen u vragen om in eerste instantie 

contact op te nemen met de klasjuf, maar ook de directie en de zorgjuffen zijn steeds te 

bereiken. Blijf niet lopen met zorgen i.v.m. de school… 

U bent steeds welkom! 
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 DANKJEWELDANKJEWELDANKJEWELDANKJEWELDANKJEWEL 

 

Een hele grote DANKJEWEL aan het oudercomité.  Doorheen het schooljaar organiseert het 

oudercomité op regelmatige tijdstippen activiteiten die een centje opbrengen.  Met de 

opbrengst van deze activiteiten mochten we een heleboel ‘bewegingsmaterialen’ aankopen 

om tijdens de speeltijden in te zetten.  Stelten, basketbalringen, hoepels, balanceerborden, 

bewegingsomloop,…. Daarnaast zullen we met het geld ook nog enkele tablets aankopen!  

Dankjewel oudercomité!  Maar ook dankjewel ouders voor jullie bijdrage en steun tijdens 

deze activiteiten! 

 

 INSCHRIJVINGEN 

 

 

Wie de actualiteit een beetje volgde heeft zeker en vast al gehoord van het nieuwe 

‘inschrijvingsdecreet’.  Voor de inschrijvingen voor schooljaar 2020-2021 zal er gebruik 

gemaakt worden van een digitaal aanmeldsysteem. Dit is vanaf dan verplicht voor alle 

scholen. We werken hiervoor samen met alle scholen van Ranst. Het is van toepassing voor 

alle nieuwe instappers (die geen broer of zus op school hebben) en voor de 5-jarige 

kleuters (die gezinsoudste zijn). Omdat het van groot belang is om op de hoogte te zijn 

van de werkwijze organiseert de gemeente een infoavond op donderdag 9 januari 2020 

van 19u30-22u. Men zegge het voort...  

 Veiligheid  
 

Mogen we bij aanvang van het nieuwe schooljaar vragen om bij het afzetten en ophalen 

van de kinderen de verkeersregels omtrent reglementair parkeren en veiligheid voor al onze 

kinderen, in acht te nemen.  Wij zorgen ervoor dat de kinderen veilig kunnen oversteken 

met dank aan juf Martine en juf Greet die ’s ochtends alle dagen klaar staan om de kinderen 

veilig te laten oversteken.  Het zou fijn zijn om het werk van deze dames te 

vergemakkelijken door geen gevaarlijke situaties te creëren en het nodige geduld op te 

brengen wanneer kinderen oversteken.   Wij begrijpen maar al te goed dat niet iedereen in 

de gelegenheid is om per fiets of te voet naar school te komen.  De auto even parkeren in 

één van de aanpalende straten en een klein stukje te voet komen zou de drukte om en rond 

de schoolpoort kunnen verminderen. Door echt samen te werken komen we samen al een 

héél eind verder!  Dankjewel daarvoor! 

 

Nieuws van de Bibliotheek 

 

Wij wensen iedereen een 

SUPERFORMIDABELENFANTASTISCH 

schooljaar toe!! 

Het schoolteam 

 

 

 

 

 



 


