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NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2022 

 
Ons jaarthema:   

 
Kleine sleutels, groot geluk 

Een vervolg op het samen-verhaal: 
elk kind vindt de poort naar een gelukkig leven en opent deze met zijn/haar sleuteltje.      

 
 
We starten met 251 leerlingen in kleuterschool en lagere school samen, een aantal nieuwe leerlingen bij de 
instappertjes, maar ook bij de oudste kleuters en in de lagere school.  Welkom allemaal! 
 

 
Brieven, o.a. deze nieuwsbrief, ontvangt u via GIMME en zullen verder op de schoolwebsite te vinden  
zijn.  
 
Samen met deze nieuwsbrief krijgt je zoon/dochter: 
 

Bijlagen 2, 4, 5, 7 en 8 van onze schoolbrochure op papier. 
Bijlage 6: geel blad met 4 ouderattesten.  Meer uitleg vindt u op de keerzijde (voor 5-jarigen en de LS) 
Ouderboekje 
Blad met info om na te kijken of Gimme goed is ingesteld (juiste klas van je kind….) 
Brief ouderraad 
 

WAT VERWACHTEN WIJ LIEFST MORGEN TERUG: 
-Een leerlingenfiche voor noodnummers:   vul deze fiche ZELF in en geef dit morgen mee met je 
zoon/dochter. 
-Brief bosklassen (enkel voor het 5de en 6de leerjaar): ingevuld strookje 

 
Natuurlijk blijven we bereikbaar voor alle vragen en opmerkingen.   
 
We kijken uit naar het nieuwe schooljaar!  
 
Tine Hendrickx en team. 
 
PLANNING: 
             
Do 01  -Welkom aan onze nieuwe kleutertjes en nieuwe leerlingen! 
 
Vr 02  -Het 1ste en het 2de leerjaar gaan picknicken, zie brief. 
  
Di 06  -Info-avond voor de ouders 
 
Do 08  -10.20 uur: De muziekacademie brengt de lagere school een bezoekje 
   
Vr 09  -Sportbeurs te Terhagen voor het 2de leerjaar. 
  -Vergadering college van directeurs in onze school. 

 
Ma 12  -Het 5de en het 6de leerjaar vertrekken op bosklassen tot vrijdag 16/9. 
  -Stagiaire Joke stage in K4-5B tem 23 september. 
Di 13  -Zwemmen voor het 2de en het 3de leerjaar. 
 
Wo 14  -Het 1ste en het 4de leerjaar gaan zwemmen. 
 
Do 15  -De lagere school gaat naar de bib. 
 
Vr 16  -Strapdag (brief volgt) 
   

 

 



Ma 19  -Bib voor de kleuters van K3-K4-K5 
  -20.30 uur: Ouderraad 
 
Di 20  -16.00 uur: Personeelsvergadering.  
 
Wo 21  -Scholenveldloop te Terhagen (brief volgt) 
 
Ma 26  -Introductiebezoek bib voor het 1ste leerjaar. 
 
Di 27  -Het 2de en het 3de leerjaar gaan zwemmen. 
 
Wo 28  -Juf Veerle en juf Camille gaan op nascholing rond kwartiermakers. 
  -Het 1ste en het 4de leerjaar gaan zwemmen. 
 
Do 29  -Startviering. 
 
Vr 30  -Pedagogische studiedag.  De juffen en meesters komen naar school en de kinderen blijven 
                             thuis.  
 
Za 01/10: Rumst Jaarmarkt 
Ma 03/10: Vrijaf 
 
 
WEETJES 
 
-We proberen jullie zo goed mogelijk op de hoogte te houden door informatie op de schoolwebsite, via gimme 
(klas- en schoolorganisatie), via de whatsapp groep ‘Sleutelhof info’ en eventuele whatsappgroepen per klas.  
Belangrijk hier is het steeds up to date kunnen houden van uw contactgegevens. 
Gelieve wijzigingen dadelijk door te geven. 
 
-Elke dag fruit- en groenten-dag! Alle kinderen eten tijdens de voormiddagspeeltijd een stuk fruit of groente.  
Ook lekker in de lunchbox! Denken jullie ook aan de drinkfles met water en een handdoekje? 
 
-Kijk jij, als ouder, de hoofdharen van je kind na op luizen of neten? Hopelijk kan ons kriebelteam later op het jaar 
terug op school komen om de hoofdharen van de kinderen na te zien.  Als je kind luizen of neten heeft, gelieve 
onmiddellijk de school te verwittigen, alvast bedankt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


