▪

NIEUWSBRIEF 2022
Een eerste blik op het nieuwe schooljaar!
-We hervatten de lessen op donderdag 1 september om 8u40.

-Het 7-sprong team :
K1
Juf Natalie Verelst (niet op vrijdag) – Juf Charlotte (niet op maandag)
K2
Juf Ils Devis & juf Sofie Verellen
K3
Juf An Brems
Kleuterturnen : Juf Charlotte Adriaensens
Zorg : Juf Sofie Verellen op donderdag
Kinderverzorgster : juf Nina Baetens
L1
L2
L3
L4
L5
L6

Juf Silke Verbeeck
Juf Myrthe Van Oosterwijck
Meester Bart Dedapper
Juf Babs Vangenechten & juf Merel Janssens
Juf Tamara Bequé & juf Merel Janssens (op vrijdag)
Meester Kurt Thysbaert

Directeur
Caroline Van der Plas
Zorgcoördinator en ses-leerkracht : Juf Melissa Minnebo
Administratie
Lies Lammens (niet aanwezig op woensdag en vrijdagnamiddag)
Rooms Katholieke Gosdienst : Juf Nancy Peeters
Niet confessionele zedenleer : juf Kara Van den Branden
Islamitische godsdienst : meester Murat Günes en meester Salih Yilmaz
Protestantse godsdienst : juf Nicole Almonte

Werkregeling duo-banen
Tweede kleuterklas : juf Sofie werkt op maandag, dinsdag en woensdag om de 14 dagen. Juf Ils werkt
op donderdag, vrijdag en woensdag om de 14 dagen.
Vierde leerjaar : juf Merel werkt op maandag, dinsdag en woensdag om de 14 dagen. Op donderdag,
vrijdag en woensdag om de 14 dagen werkt juf Babs.
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Wijzigingen binnen het team
Lieselotte Persyn (zorgcoördinator) ,Juf Isabelle (L4) en Juf Silke (L5) nemen volgend schooljaar een
opdracht op in een andere school. Wij wensen de collega’s heel veel succes.

Verlofdagen schooljaar 2022-2023
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Krokusvakantie
Paasvakantie
Feest van de Arbeid
Hemelvaartvakantie
Pinkstermaandag
Zomervakantie

van maandag 31 november tot zondag 6 november 2022
van maandag 26 december 2022 tot zondag 8 januari 2023
van maandag 20 februari 2023 tot zondag 26 februari 2023
van maandag 3 april 2023 tot zondag 16 april 2023
maandag 1 mei 2023
van donderdag 18 mei 2023 tot zondag 21 mei 2023
maandag 29 mei 2023
van zaterdag 1 juli 2023 tot donderdag 31 augustus 2023.

Pedagogische studiedagen : woensdag 16 /11/’22, woensdag 22/03/'23 en woensdag 17/05/'23
Facultatieve verlofdagen : 02/05/2023 en 05/06/2023

(Op pedagogische studiedagen en facultatieve verlofdagen komen de leerlingen niet naar school.)
Oudervereniging :
Onze oudervereniging bestaat uit een groep van enthousiaste mensen die zich inzetten voor de
school. Zij organiseren jaarlijks activiteiten waarvan de opbrengst uw kinderen ten goede komt!
Per activiteit wordt een werkgroep opgericht.
Wil jij ook in een werkgroep een helpend handje zijn? Aarzel dan niet om contact op te nemen.
ov7sprong@gmail.com
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris

Ellis Faes
Maarten Torfs
Vicky Verreet

Kennismakingsmoment : maandag 29 augustus 2022
Op maandag 29 augustus nodigen wij u uit om te komen kennismaken met de nieuwe leerkracht en
de nieuwe klas.
U kan doorlopend in de klasjes terecht tussen 18u en 19u30.

Infoavond maandag 5 september 2022
Op maandag 5 september nodigen we de ouders van K1 tot en met L6 uit om te komen kennismaken met de
juf of meester. U krijgt die avond uitleg over de leermethodes en een aantal klasafspraken worden toegelicht.
kleuterafdeling : start 18u
lagere afdeling : start 19u

Communicatie
Al onze communicatie verloopt digitaal via Smartschool. Ouders die nog geen account hebben,
ontvangen hiervoor in september de nodige documenten.

▪
Zwemmen
De bijdrage per zwembeurt is € 2,25. Dit bedrag komt op de tweemaandelijkse factuur.
In het zwembad mag enkel gezwommen worden in bikini, badpak en aansluitende zwembroek (boven de knie
en zonder zakken) in klassieke badpakkenstof. Deze regel wordt strikt toegepast. Voldoet de zwemkledij niet
aan de regels, dan mag de leerling niet zwemmen.

Zwemdatums schoolweek 1 donderdag schooljaar 2022 – 2023
Eerste trimester: 08/09 - 22/09 - 06/10 - 20/10 - 03/11: herfstvakantie - 17/11 - 01/12 - 15/12 29/12: kerstvakantie
Tweede trimester: 12/01 - 26/01 - 09/02 - 23/02: krokusvakantie - 09/03 - 23/03 06/04: paasvakantie
Derde trimester: 20/04 - 04/05 - 18/05: Hemelvaart - 01/06 - 15/06: grote schoonmaak - 29/06

Voor-en naschoolse opvang
- ’ s Ochtends is er toezicht op de speelplaats vanaf 8u10. De lessen eindigen op maandag, dinsdag en
donderdag om 15u50. Op woensdag om 11u25 en op vrijdag om 15u. Er wordt op de school geen
nabewaking voorzien.
-De voor-en naschoolse opvang wordt georganiseerd door Kinderopvang Dolfijn. Ouders die hiervan
gebruik willen maken dienen zich op voorhand in te schrijven. De buitenschoolse opvang is mogelijk
op volgende uren: - Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 7 u tot 8u45 en van 15u30 tot 18u
- Woensdag van 7u tot 8u45 en van 11u45 tot 18u.
Gezondheidsbeleid
Tijdens de speeltijden en in de klas drinken wij water. Tijdens de ochtendspeeltijd eten wij
fruit,groente of een boterham en tijdens de namiddag speeltijd kan een droge koek , fruit, groente of
een boterham.
Drinkbussen kunnen op school bijgevuld worden.

Afvalbeleid
Om afval op de school te beperken brengen we water mee in een drinkbus en koek in een
koekendoos.
GWP
Als de veiligheidsmaatregelen het toelaten staat er volgend schooljaar een GWP gepland die
doorgaat in Oostende . De leerlingen van L2 en L6 vertrekken op dinsdag 9 mei en komen terug op
vrijdag 12 mei. De leerlingen vanL1 vertrekken op woensdag 10 mei en komen terug op vrijdag 12
mei. Meer info hierover volgt in september.

CLB
Ook het CLB staat ter uwer beschikking tijdens de zomervakantie.
De vestiging in Lier is geopend tot en met 14 juli en vanaf 16 augustus.
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(voorlopige)KALENDER SEPTEMBER 2022
DATUM
UUR
VOOR
Do 1
8u40-15u50
Allen
Peuters
Vrij 2
10u30-14u30 L4, L5 en L6
Za 3
Zo 4
Ma 5
Di 6
Woe 7
Do 8
Vrij 9
Za 10
Zo 11
Ma 12
Di 13
Woe 14
Do 15
Vrij 16
Za 17
Zo18
Ma 19
Di 20
Woe 21
Do 22
Vrij 23
Za 24
Zo 25
Ma 26
Di 27
Woe 28
Do 29
Vrij 30

18u00-19u00
19u00-20u00

19u00-21u00

ITEM
Eerste schooldag
Instap
Beekpark Rock! (organisatie gemeente
Nijlen. Meer info volgt nog)

Kleuters
L1→L6

Infoavond
Infoavond

K3→L6

Zwemmen

Allen

Start themaweek verkeer

Allen

Strapdag

Ouders

Vergadering oudervereniging
(Iedereen welkom!)

KOST

€5

€ 2,25

