NIEUWSBRIEF
Herstelgericht een ander aanpak!
Het gaat er niet om wat je voor kinderen doet
Het gaat erom wat je ze geleerd hebt zelf te doen
Dat maakt ze krachtig en zelfbewust…

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

-Het 7-sprong team :
K1
K2
K3
Kinderverzorgster
Slaapjuf

juf Natalie Verelst & juf Sofie Verellen (op donderdag)
juf Ils Devis & juf Sofie Verellen
juf An Brems
Nina Baetens
juf Gerda Claes

Kleuterturnen
SES-leerkracht

juf Charlotte Adriaensens
wij laten zo snel mogelijk weten wie deze uren zal invullen

L1
L2
L3
L4
L5
L6

juf Silke Verbeeck
juf Myrthe Van Oosterwijck
meester Bart Dedapper
juf Babs Vangenechten & juf Isabelle Verschueren
juf Tamara Bequé & juf Britt Roelants
meester Kurt Thysbaert & juf Britt Roelants (op donderdag)

Zorgcoördinator
SES-leerkracht
Directeur
Administratie

Lieselotte Perseyn
Caroline Van der Plas
Lies Lammens

Leermeester Rooms Katholieke Godsdienst : juf Goedele Van Ostayen
Leermeester niet confessionele zedenleer : juf Kara Van de Brande
Leermeesters Islamitische godsdienst : meester Salih Yilmaz & meester Murat Günes
Leermeester Protestantse godsdienst : juf Nicole Almonte
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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.
Vijfde leerjaar : juf Tamara werkt op maandag, dinsdag en woensdag om de 14 dagen. Juf Britt werkt
op donderdag, vrijdag en woensdag om de 14 dagen.
Vierde leerjaar : juf Monique gaat vanaf 1 september op pensioen en zal vervangen worden door juf
Isabelle Verschueren. Op maandag en dinsdag en woensdag om de 14 dagen staat juf Isabelle voor de
klas. Op donderdag, vrijdag en woensdag om de 14 dagen werkt juf Babs.
Zesde leerjaar : meester Kurt neemt 1/5 loopbaanonderbreking. Juf Britt staat op dinsdag in het
zesde leerjaar.
Juf Julie (niet confessionele zedenleer) gaat voltijds in een ander school aan de slag. Zij zal vervangen
worden door juf Kara Van den Branden.

Verlofdagen schooljaar 2021-2022
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Krokusvakantie
Paasvakantie
Hemelvaartvakantie
Pinkstermaandag
Zomervakantie

van maandag 1 november 2021 tot zondag 7 november 2021
van maandag 27 december 2021 tot zondag 9 januari 2022
van maandag 29 februari 2022 tot zondag 6 maart 2022
van maandag 4 april 2022 tot dinsdag 19 april 2022 (paasmaandag 18/04)
van donderdag 26 mei 2022 tot en met vrijdag 27 mei 2022
maandag 6 juni 2022
van vrijdag 1 juli 2022 tot woensdag 31 augustus 2022

Pedagogische studiedagen : woensdag 24/11/'21, woensdag 12/01/'22 en woensdag 25/05/'22
Facultatieve verlofdagen : 02/05/2022 en 13/06/2022

(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

Wouter Caluwaert
Maarten Torfs
Ellis Faes

Dankzij jullie aanwezigheid op onze activiteiten konden we ook dit schooljaar weer materialen
aankopen en activiteiten sponsoren. Dankjewel!
Aankopen en sponsoring schooljaar 2020-2021
-sinterklaasgeschenken
-eindejaarsgeschenken
-traktatie en prijsjes (alternatief zomerfeest)
-buitenkeukentjes kleuterafdeling

Kennismakingsmoment maandag 30 augustus
Omwille van de veiligheidsmaatregelen was het vorig schooljaar niet mogelijk om ouders op de
school uit te nodigen.
Maandag 29 augustus kan u tussen 17u en 19u komen kennismaken met de leerkracht van uw kind.
Infoavond donderdag 2 september 2021
Tijdens deze infoavond worden de klasafspraken besproken en geven de leerkracht een korte toelichting bij
de leerstof van de klas en de gebruikte leermethodes.
kleuterafdeling : start 18u
lagere afdeling : start 19u

Zwemmen
Vanaf september 2021 zal het zwembad in Nijlen opnieuw geopend zijn. Dat betekent dat wij met de
kleuters van de derde kleuterklas en de leerlingen van lagere school weer om de 14 dagen zullen
zwemmen. De kostprijs van een zwembeurt bedraagt €2,25.

Zwemdatums schooljaar 2021 – 2022
Eerste trimester: 13/09 - 27/09 - 11/10 - 25/10 - 08/11 - 22/11 - 06/12 - 20/12
Tweede trimester: 17/01 - 31/01 - 14/02 - 28/02 - 14/03 - 28/03
Derde trimester: 25/04 - 09/05 - 23/05 - 06/06 - 20/06: grote schoonmaak

Duidelijke afspraken maken goede vrienden
In het begin van het nieuwe schooljaar worden met al onze leerlingen duidelijke schoolafspraken
opgesteld. U kan de afspraken terugvinden in het agenda van de leerling. Hieronder vindt u alvast
onze afspraken betreffende dranken en tussendoortjes, het milieubeleid op school en de afspraken
rond een verkeersveilige omgeving.
Dranken en tussendoortjes:
-Op school wordt enkel water gedronken. Drankbussen kunnen op school bijgevuld worden.
-In de ochtendpauze enkel fruit, groente of een boterham als tussendoortje
Lunch : boterhammen (geen snoep of chocolade in de brooddoos)
Namiddagpauze : droge koek, fruit, groente of een boterham
- Op onze school wordt niet gesnoept. Brengt je kind toch een ongepast tussendoortje mee, dan mag dit

niet opgegeten worden, de leerkracht neemt het weg en geeft het terug mee naar huis. Zeer
uitzonderlijk wordt snoep toegelaten bij traditionele gebruiken zoals een geboorte, paaseitjes met
Pasen en een schoolfeest
-Bij verjaardagen kan er uitzonderlijk getrakteerd worden met ijs, cake of gebak. Ander snoepgoed is
niet toegestaan en wordt niet uitgedeeld maar terug mee naar huis gegeven.
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Milieubeleid
-Eerbied voor de natuur is een uitgangspunt in onze school. We willen al onze leerlingen proberen bij te
brengen om afval te vermijden; boterhammetjes in een brooddoos, koeken in een (gemarkeerde) koekendoos
en water in drinkbussen. Geen aluminiumfolie!
Wij motiveren onze leerlingen om hun afval netjes in de juiste vuilnisbakken te deponeren. We houden het
met z’n allen in de gaten en corrigeren waar het nodig is. We trachten allemaal samen de speelplaats netjes te
houden!
Verkeersveilige schoolomgeving

Leerlingen worden gestimuleerd om op een duurzame manier naar school te komen: te voet, met de
fiets of met het openbaar vervoer. De volgende afspraken gelden op school:
Parkeren in de omgeving van de schoolpoort wordt zoveel mogelijk vermeden, zodat de zwakke
weggebruikers meer ruimte krijgen om zich comfortabel en veilig te bewegen. Wij promoten om
zoveel mogelijk met de fiets of te voet naar school te komen. De parking aan de Albertkanaalstraat is
voorzien als kiss-and-ride zone voor ouders van kleuters. Het poortje aan de speelwei (ingang
Mussenpad) en het poortje aan de ingang van de Nonnenstraat geven toegang aan fietsers en
voetgangers. Ouders die toch met de wagen komen kunnen parkeren op de parking aan het Beekpark
(naast de zaal Familia) en hun kinderen te voet brengen tot aan de ingang Nonnenstraat of ingang
Mussenpad.
De fietsenstalling voor de leerlingen bevindt zich op de speelplaats van de lagere afdeling. Leerlingen
stappen af aan de ingangen van de school en brengen hun fiets te voet naar de fietsenstalling.
Op het einde van de schooldag worden de kinderen in rij gebracht tot aan de oversteekplaats grenzend
aan de ingang van de Albertkanaalstraat en de oversteekplaats grenzend aan de ingang van de
Nonnenstraat. Een gemachtigd opzichter helpt de leerlingen de straat veilig over te steken.
Bij elke verplaatsing in klas- en schoolverband gebruiken we een fluohesje en/of een fietshelm.
Energetische renovatie
Het schoolgebouw van de lagere afdeling zal waarschijnlijk eind september volledig gerenoveerd zijn. De
verhuis van onze klassen zal vermoedelijk doorgaan vanaf eind oktober. Het derde, vierde en vijfde leerjaar zal
dan na de herfstvakantie starten in de nieuwe klassen. Wij houden jullie verder op de hoogte.

Dat verdient een bloemetje!

Vanaf 1 juli 2021 gaat juf Monique van het 4de leerjaar op pensioen. Wij danken juf Monique voor
haar toewijding en inzet gedurende de 37 schooljaren in Basisschool De Zevensprong.
Lieve juf we gaan je nooit vergeten! Denk zo af en toe nog eens aan al die Zevensprongertjes en
geniet met volle teugen van een welverdiend pensioen!

(voorlopige)KALENDER SEPTEMBER 2021)
DATUM
UUR
VOOR
Woe 1
8u40-11u25
Allen
Peuters
Do 2
18u00-19u00 Kleuters
19u00-20u00 L1→L6
Vrij 3
Za 4
Zo 5
Ma 6
Di 7
Woe 8
Do 19
Vrij 10
Za 11
Zo 12
Ma 13
Allen
Di 14
Woe 15
Do 16
Vrij 17
Allen
Za 18
Zo 19
Ma 20
Di 21
Woe 22
Do 23
Vrij 24
Za 25
Zo 26
Ma 27
Di 28
Woe 29
Do 30

ITEM
Eerste schooldag
Instapdag
Infoavond
Infoavond

KOST

Thema verkeer

Strapdag

Infoavond vormsel (St-Pauluskerk)

Noteer alvast in het agenda: maandag 30 augustus – kennismakingsmoment 17u-19u
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