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1. Opkikkertje van de maand 

Groeien is springen in het onbekende, 

Telkens weer opnieuw!  

 
2. Jaarthema 

Het nieuwe schooljaar gaat van start. We vliegen erin! 
Dit is ook ons nieuwe jaarthema! 

Doorheen het schooljaar zal je dit thema als rode draad zien terugkomen. 
Vliegen jullie mee? We maken er een fijn jaar van. 

 
3. Nieuwe gezichten op school 

Ook dit schooljaar zie je weer nieuwe leerkrachten op onze school. 
We verwelkomen onze nieuwe directeur, meneer Mathias Hoppenbrouwers op onze 
school. 

Onze directeur kan je bereiken via volgend mailadres: directie.sintrumoldus@sgkod.be 
Juf Dunya staat in de derde kleuterklas. Juf Silvie is nog op zwangerschapsverlof. 

Juf Annelien is een nieuwe zorgleerkracht in de lagere school, zij zal zorg doen in het 
derde en vierde leerjaar.  
 

We hopen dat zij zich hier snel thuis voelen! 
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4. Tekenen van kleding, brooddozen, potjes, …!!  
Onze kinderen starten terug op school. 
Het is belangrijk elk kledingstuk van uw kind te tekenen met naam en voornaam. 
Zo kunnen we altijd een verloren kledingstuk terug bezorgen. 

Doe dit ook op brooddozen, potjes, boekentassen, …! 
 

5. Schooljaar 2022-2023 afspraken 

            Corona heeft ons de afgelopen jaren gedwongen om verschillende afspraken  

            binnen onze school te herbekijken en aan te passen. 

             

            Welke afspraken behouden we, welke passen we aan en hoe doen we het dit   

            schooljaar, hieronder volgt een overzicht: 

 

*Binnengaan in de school 

’s Ochtends 8.15 uur -8.30 uur:  

• 2de kleuterklas tot 6de leerjaar:  
Binnenkomen kan langs beide poorten (Tirinusstraat en Paulus Beyestraat) 

• Kleuters van K1A, K1B, K1C, K1D hebben een vaste inkom:  
1KB (Juf Tinne/Ann) en 1KD (juf Christine): Paulus Beyestraat 

                  1KA (juf Maya/Kathleen) en 1KC (juf Nathalie): Tirinusstraat 

                  Zo kunnen wij uw kleuter beter helpen. 

• Ouders zetten hun kind af aan de poort, ouders komen niet mee binnen. 

• Ouders van instappers (K1A/K1B/K1C/K1D) mogen de eerste week hun kind afzetten 
aan de klas. Uitgezonder: In september mogen alle kinderen van K1A/B/C de eerste 5 

schooldagen mee binnen. 
 

’s Middags 13.00 uur -13.10 uur:  

• Binnenkomen via de Paulus Beyestraat. 

 

*Buitengaan uit de school 

       ’s Middags:   

• Geen rijen. 

• Onze kinderen komen buiten langs de Tirinusstraat. 

• De kleuters worden opgehaald door een leerkracht en naar de poort gebracht. 

• De kinderen van de lagere school komen zelf naar de poort. 

Opgelet, de kinderen die ’s middags ook thuis gaan eten en alleen naar huis mogen 

(vanaf 3de leerjaar) krijgen 2 pasjes zodat ze dit ’s middags aan de poort ook kunnen 

tonen. 

       ’s Avonds:  

• Geen rijen. 

• Kinderen met een pasje (alleen naar huis) vertrekken dadelijk. Er is een pasje 

mogelijk vanaf het 3de leerjaar. 

• Andere leerlingen verzamelen onder de afdaken. 

• De poort van de Paulus Beyestraat gaat open om 15.30 uur(woensdag om 12 uur). 

Alle ouders komen binnen langs deze ingang. 

• De ouders wachten op de speelplaats. 

Rijen hebben altijd voorrang op ouders. 

• Bij het belsignaal mogen de ouders hun kinderen ophalen.  

• Kleuters worden opgehaald aan de klas, kinderen van de lagere school worden 

opgehaald op de speelplaats. 

• Iedereen verlaat de school via de Tirinusstraat. 

De Paulus Beyestraat is enkel een ingang, geen uitgang. 

 

 

 

 

 



*Eigen drinkbus 

  Veel van onze kinderen drinken tegenwoordig water uit een eigen drinkbus. 

  Vanaf dit schooljaar zullen alle kinderen (kleuter- en lagere school) drinken 

  uit een eigen drinkbus. 

  Deze drinkbus mag uitsluitend gevuld worden met water. 

  Je vult deze drinkbus thuis en de kinderen brengen deze elke dag terug mee. 

 

  Tijdens de middagpauze in de refter is er wel nog water, melk en thee voorzien door 

  de school. 

 
6. Uniform  

In de lagere school dragen onze kinderen een uniform. 

Graag extra aandacht voor het correct naleven ervan. 
 

Onze regels op een rijtje: 
• Donkerblauwe effen rok, jurk of broek (geen jeans) 
• Effen witte of donkerblauwe bloes, polo of T-shirt (bij warm weer zijn T-shirts 

en topjes zonder mouwen toegestaan maar spaghettibandjes niet) 
• Effen witte of donkerblauwe trui of sweater 
• Witte of blauwe kousen verplicht in gesloten schoenen, niet in sandalen 

• Degelijk, gezond schoeisel 
• Plateauschoenen, echte sportschoenen, schoenen met wieltjes, crocs, slippers en 

sandalen zonder hielband worden niet toegelaten omwille van veiligheids- en 
gezondheidsredenen. 

• Donkerblauwe effen jas 

• Turnpak: turnpantoffels met een witte zool (geen sportschoenen), witte T-shirt en 
blauw of zwart turnbroekje, dit alles in een turnzak (geen plastic zak) 

• Geen petten of hoofddoeken in de klas. 
 

7. Afwezigheidsattesten in agenda 

Als kinderen van de lagere school ziek zijn, kan je als ouder zelf een briefje schrijven. Dit 
kan voor maximaal 3 opeenvolgende dagen en slechts 4 keer per schooljaar. 
Je vindt deze briefjes achteraan in de agenda van uw kind. Gebruik deze bij ziekte. 

Vanaf 4 dagen ziekte is steeds een doktersattest nodig.  
Voorlopig kan u indien nodig zelf een briefje schrijven. 

Zodra de agenda’s geleverd zijn, kan u deze gebruiken! 

 
8. Leerplicht vanaf 5 jaar! 

            Vanaf 1 september 2020 is elk kind in België leerplichtig op de leeftijd van 5 jaar.   
            Alle kinderen moeten dus leren vanaf 5 jaar. 
            Alle kinderen die in hetzelfde kalenderjaar geboren zijn, worden op hetzelfde moment 

            leerplichtig: op 1 september van het kalenderjaar waarin zij 5 jaar worden. Dit wil 
            zeggen: alle leerlingen geboren in 2017 zijn leerplichtig op 1 september 2022. 

            Vanaf 1 september 2020 zijn kinderen 13 schooljaren lang leerplichtig (van 5 jaar tot 18 
            jaar). 
            Een leerplicht van 290 halve dagen 

            Voor de 5-jarige kinderen is er leerplicht van 290 halve lesdagen. Een gemiddeld  
            schooljaar telt tussen de 320 en 330 halve lesdagen.  

            Elke dag aanwezigheid op school is natuurlijk belangrijk. Maar wegens de jonge leeftijd 
            kunnen ouders ervoor kiezen hun 5-jarig kind een aantal halve dagen niet naar school te 
            laten gaan.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

            Wat betekent dit voor de ouders van de kinderen van de derde kleuterklas? 
• Het is belangrijk dat je kind zoveel mogelijk naar school komt. 
• Is je kind afwezig, wordt het vroeger afgehaald,…? Verwittig de leerkracht zo 

snel mogelijk via Questi voor ouders. 
• Meld duidelijk om welke reden je kind niet naar school komt. Dit wordt doorgegeven 

aan de directie en de leerkracht. 

De directie beslist of het gaat om een gewettigde afwezigheid (ziekte, revalidatie, 
Suikerfeest,…) of een onwettige afwezigheid (vakantie). 

• Komt je kind terug naar school? Geef het afwezigheidsattest (ziektebewijs, 
doktersattest, melding van feestdag, …) aan de leerkracht. 

Is je kind minder dan 290 halve dagen aanwezig op school? Dan kan de overgang naar het 

eerste leerjaar moeilijker verlopen. De klassenraad zal dan beslissingen nemen. 
 

9. Info-avond 
Onze kinderen starten een nieuw schooljaar. Dat wil zeggen een nieuwe klas, een nieuwe 
leerkracht, andere klasgenoten,… . 

Onze school wil jullie graag de kans geven om kennis te maken met de klas, leerkracht en 
andere ouders. 
Op deze info-avond krijg je informatie over de school, maar hoor je ook wat er dit 

schooljaar van jullie en je kind(eren) verwacht wordt. 
Wanneer? 

 
- Dinsdag 6 september 2022 om 20 uur voor de lagere school 
- Donderdag 8 september 2022 om 20 uur voor de kleuterschool. 

 
De ingang is langs de poort aan de Tirinusstraat.  

Opgelet: deze avond zien we enkel ouders, kinderen komen NIET mee. 
 
 

10. Uitstappen 
 

o Westhoek ➔ 16/9 voor het zesde leerjaar. 

o Kinderboerderij ➔ 16/9 voor het eerste leerjaar. 

o Tjakkie Herfst ➔ 20/9 een herstwandeling in het Rivierenhof voor het vijfde leerjaar. 

o Sprookjeshuis ➔ 26/9 gaat 2A naar het Rivierenhof, 29/9 gaat 2B. 

o De Klap, voorstelling “Kameleonie” ➔ 23/9 gaan het derde en vierde leerjaar deze 

voorstelling volgen. 

o Maak je eigen brood ➔ 29/9 voor 3A 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

 

11. Kalender september 2022 

 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

   1 2 3 4 

   Start 

schooljaar 

We vliegen 

erin! 

   

5 6 7 8 9 10 11 

 Info-avond 

lagere school 

 Info-avond 

kleuterschool 

Zwemmen 

3 en 4  

  

12 13 14 15 16 17 18 

    Uitstap 

Westhoek 6 

Kinderboerderij 

1ste leerjaar 

 

Zwemmen 

2 en 5 

  

19 20 21 22 23 24 25 

 Tjakkie herfst 

5 

  De Klap 

Kameleonie 3 en 

4 

 

Zwemmen 

3 en 4 

  

26 27 28 29 30   

Sprookjeshuis 

2A 

  Sprookjeshuis 

2B 

Maak je eigen 

brood 3A 

Facultatieve 

verlofdag 

Geen school- 

Geen opvang 

  

 

 

Let op!!  

Vrijdag 30 september is het vrijaf!!  

Facultatieve verlofdag!   

Geen school! Geen opvang! 

 


