
Berichtenblaadje nr. 5 (mei-juni 2022) 
Beste ouders en kinderen 

  

Bij het schrijven van een nieuw Berichtenblaadje kijken we even terug naar de editie van een jaar 

geleden dat rond dezelfde periode verscheen. Onze bewegingsvrijheid was door het COVID-19 virus 
nog heel sterk beperkt: ‘Laten we ons richten op wat wél kan’, was toen een veel betekenend citaat. 

We zijn één jaar verder, corona is teruggebracht tot een beheersbaar ‘nevendossier’. Alhoewel we 

vanuit respect en ervaring voor wie ziek werd, en zelfs recentelijk nog overleed aan corona, nog 

steeds niet euforisch mogen doen. Daar tegenover staat dat goede handhygiëne, consequent 

ventileren, een mondmasker bij dokter en apotheek als evidente gewoontes worden beschouwd. 

  

Gelukkig zijn we dat we ons vanaf de paasvakantie kunnen richten op wat wél kan. Opnieuw vrij 

bewegen op school, klassen mengen zodat we weer op maat onderwijs geven en feest vieren op 

school: terug een fijne receptie na de eerste en plechtige communie, op zondag 22 mei ’22 het 

schoolfeest. Het sociaal weefsel herstelt, we genieten van samenzijn en vooral de vrijheid. 

  

Vrijheid is naast vertrouwen misschien wel het hoogste goed: de Russische coup op Oekraïne laat 

zich ook voelen op school: momenteel heten we vijf kinderen uit twee Oekraïense gezinnen welkom 

op onze school. We zetten alles in opdat deze kinderen zich op onze school goed voelen. Het is 

bovendien een grote uitdaging om hen echte leerkansen te geven. 

  

Het laat toe ons te richten op wat echt telt om school te maken: de leerkracht nabij weten. Als 
corona ons onderwijskundig iets leerde, is dat de leer- kracht écht het verschil maakt. 

  

Steven Verhofstadt 

directeur 

 

Planning volgend schooljaar 

Een nieuw schooljaar plannen is een huzarenstukje: activiteiten vastleggen, pedagogische 

prioriteiten en niet in het minst de klasverdeling bepalen. In de loop van dit trimester verneemt u 
hierover meer. 



Gezonde school 

 

Fruit als tussendoortje: het blijft een gezonde doelstelling die we graag herhalen. 

Dagelijks fruit en groenten is uiteraard aan te bevelen. 

Suiker- en chocoladerijke tussendoortjes horen niet in de boekentas! Hier en daar merken we dat 

men de gemakkelijkste maar niet steeds gezondste weg kiest. 

Verkeerslessen 

 

Deze maand organiseren we opnieuw voor 5+6L verkeerslessen op de fiets i.s.m. de lokale politie: 

fietsbehendigheid, technische fietscontrole, fietseducatieve route op de openbare weg. Als sluitstuk 

volgt het fietsexamen voor het 6de leerjaar.  We namen opnieuw deel aan De grote verkeerstoets  

waarin gepeild werd naar de verkeerskennis,-vaardigheden en -attitudes van de leerlingen van het 

vijfde leerjaar. 



Begrijpend lezen 

 

In 2021 nam onze school deel aan een internationaal leesonderzoek waar de brede 

leesvaardigheden in het 4de leerjaar gescreend werden. We hopen dat ons leesbeleid waarin we 

o.m. sterk inzetten op leesplezier, loont.  Regelmatig lezen onder de vorm van Kwartierlezen heeft 

reeds een positief effect. We kunnen niet genoeg herhalen dat lezen belangrijk maar vooral leuk is. 

En ja, ook voorlezen draagt wezenlijk bij tot een verhoogd lees- en taalbegrip, tot gelijke(re) 

onderwijskansen. 

Personeelsnieuws 

 

     - Marijke, dienstmedewerker is in ziekteverlof van 9 tot eind mei. Betty neemt de naschoolse 
kleuteropvang over. 

    - Juf An Massin (zorgcoördinator kleuteronderwijs en halftijds klastitularis  2KB) is in ziekteverlof 

tot eind mei. Juf Willeke De Wolf neemt 2KB halftijds over. Directeur (kleuters Bot) en juf Sofie 

Boelaert (Zevekoot) coördineren de zorgvragen voor de kleuters in overleg met de klasleerkrachten 
en het CLB.  

    - Zorgmeester Geert De Bodt is in ziekteverlof tot midden mei met kans op verlenging. Juf Saskia 

De Landsheere neemt verder over. 

- Juf Kristel Van den Berge (2A) is ook nog in ziekteverlof evenals juf Annick De Wittevrongel. 



Studie 

 

Op maandag en dinsdag organiseren we naschoolse studie (15u45-16u45) voor leerlingen van het 

4de tot en met 6de leerjaar. Dit laat toe dat kinderen voor hun thuiskomst reeds een deel van hun 

taken gemaakt hebben. Leerlingen krijgen dan vooral extra begeleiding voor die taakonderdelen die 

ze minder zelfstandig kunnen uitvoeren. Resterende taken die ze zelfstandig aankunnen, maken ze 

nadien of thuis. Slechts een beperkt  aantal leerlingen maakt van deze (studie)kans gebruik. Onze 

leerkrachten van 4-6L zullen ouders en/of leerling motiveren om naar de naschoolse studie te 
komen.  

Communies 

 

Als christelijke dialoogschool stellen we vast dat ouders met hun kinderen nog gelovige keuzes 

durven en mogen maken: bijna 2 op 3 leerlingen op onze school doet zijn eerste en/of plechtige 

communie. Godsdienst is en blijft een levensbeschouwelijk vak op school met als insteek de 

persoonlijke en gelovige groei van onze leerlingen: geloof dat er iets m(M)eer is, grote voorbeelden, 
idealen waarnaar men zich kan richten.  



In de eerste communieviering van 7 mei waren we opnieuw getuige van het spontane karakter: 32 

leerlingen werden opgenomen in onze geloofsgemeenschap tijdens een kindvriendelijke viering. Met 

dank aan E.H. Deken Marc Verwaeren, de parochieploeg en de leerkrachten 1ste leerjaar. Een 

bijzondere vermelding: juf Martine leidde voor de 38ste maal mee het communiegebeuren. Een 
unicum? De kans is groot en hiervoor onze grote waardering! 

  

Begin april beëindigde diaken Etienne Van den Berge, oud-directeur en oud-bestuurslid van onze 

school, zijn opdracht in onze H. Damiaanparochie. Ook onze pastoor E.H. Jan Coppens kreeg een 

nieuwe opdracht in de parochie van Drongen. Dankbaar maar vooral met spijt zien we deze 

waardevolle mensen hun opdracht in onze parochie stoppen. Het wordt een uitdaging om de 

levende kerk die ze nalaten verder vruchtbare bodem te laten vinden. Dank Etienne, dank pastoor 
Jan voor jullie inspirerende inzet in onze parochie en vaak ook met en voor onze school!  

Week van de groeilamp (week van de Opvoeding 16-23 mei) 

 

Elk jaar is er van 16 tot en met 23 mei de week van de opvoeding nu dus Week van de groeilamp) 

waarbij we opvoeden en ouderschap graag in de kijker zetten. Dit jaar organiseren we een aantal 

activiteiten waar klein en groot kunnen bij aansluiten. Al de activiteiten georganiseerd door Huis van 

het Kind zijn gratis. Via deze link lees je meer info over een infoavond over gamen, gezinsnamiddag 
Speelbabbels XL en een gezinswandeling. 

https://testsjcaalst-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dorien_debrucker_smserpe_be/Esn35znv28VPhYKpnQc2IgIBbjtAa6wOZhMgqQiahI7-0A?e=Sq8LwM


Scharnierpunten in de schoolloopbaan 

 

a.  Op weg naar de eerste kleuterklas, het eerste leerjaar 

     De info rond dit scharniermoment in de nog prille schoolloopbaan van onze kinderen werd via 
een powerpoint overgemaakt aan de ouders.  

Het opendeurmoment in maart (waarbij de toekomstige eersteklassers met hun ouders werden 

ontvangen in het eerste leerjaar) alsook 2 themanamiddagen (voor de paasvakantie en in mei) 

beogen drempelverlagend de stap te laten zetten naar het eerste leerjaar. Sluitstuk van dit proces is 

de les die ze op donderdag 16 juni volgen in de klas waartoe ze op 1 september deel van zullen 

uitmaken. 

  

b.   Oudercontacten  

      De oudercontacten vonden eind april, begin mei plaats. School en ouders deelden zorgen, 

bevestigden wat goed loopt en maakten afspraken. Zo vormen school en ouders 
opvoedingspartners. Een partnership dat heel belangrijk is!  

  

c.  Studiekeuze secundair onderwijs na het 6de leerjaar 

De informatiesessie vond plaats op een zaterdag. Het is één der stappen in het studiekeuzeproces. 

Ondertussen gaven wij i.s.m. het CLB, de ouders en de leerling zelf een gefundeerd advies. Uit 

ervaring weten wij dat dit nagenoeg steeds een correct – lees haalbaar en uitdagend – advies is. 
Maak weloverwogen je studiekeuze, na bezoek aan één of meerdere secundaire scholen. 



Herhalen van een gekend thema 

 

Nogmaals dringen wij erop aan (vooral t.a.v. ‘the die hards’) om mee te werken aan goede 

gewoontevorming. Op tijd komen is zo’n logische goede gewoonte. Leggen wij nu niet de basis voor 

belangrijke attitudes zoals stiptheid, op tijd komen of laksheid… Graag ieders medewerking. Dank 
aan de ouders die hun kind(eren) stipt opvolgen!  

Infrastructuurwerken 

De aanpassing van de brandveiligheid op de hoofdschool is voltooid.  

Oudercomité 

 

a.     Helpende handen 

Het oudercomité is een klankbord voor de school en alle ouders.  

Het verleent ook vele hand- en spandiensten. Naast de vaste leden doen we ook graag een beroep 
op een ‘2de kring’ van helpers.  

De ontbijtactie was een succes. De opbrengst investeren we in nieuwe spelaanbod. 



  

b.     Schoolfeest 

Het oudercomité organiseert mee het schoolfeest. Dit schooljaar ligt de nadruk op ontmoeten, 

gezellig samenzijn, feesten: genietend van een lekkere barbecue ’s middags, kleuteroptreden voor 

en na meespeeltheater JEUK! en heel wat randanimatie: visput, springkasteel, fotozoektocht voor de 
oudere leerlingen, onze frituur, ijsjes. 

  

Kapitein Korneel is bijzonder slechtgeluimd en de arme Jacobus zal het geweten hebben! Ze zijn 
gestrand op een vreemd eiland en hun ketel piratensoep met balletjes is warempel gestolen.  

Wat een ramp! 

Zonder de balletjessoep veranderen ze in papegaaien! Wie zit er achter dit ondeugende plan? Vindt 

Korneel de soep tijdig terug of is het hopeloos te laat?  

Hoog tijd om samen het ruime soep te kiezen! Een bruisende, muzikale, absurde maar vooral 
onvergetelijke gebeurtenis voor de jong en oud! 

 

Lenteweer = fiets- en wandelweer 

 

Fietsend, te voet, met de schoolbus naar school zijn alternatieven om zich anders te verplaatsen dan 
met de voor de hand liggende auto. Fijn dat je je kind hiertoe de kans wilt geven!  

Tot ieders verbazing rijden sporadisch nog automobilisten in de verkeerde richting!? 



Familienieuws 

Lex  (°29/03/'22) broertje van Yentl van Iseghem (1KZ)  

Proficiat aan het hele gezin! 

 

Mevr. Yvonne Scheerlinck, schoonmoeder van juf   Anja  Van Biesen (3A), overleed op 2 maart ’22. 

Dhr. Camiel Verhofstadt, vader van directeur Steven overleed op 23 maart ’22. 

Mevr. Irene Coppens, moeder van juf Martine Huylebroeck (1A) overleed op 6 april ’22. 

We bieden aan de familie onze oprechte christelijke deelneming aan. 

Activiteitenkalender 

 

Schooljaar 2022 - 2023 

Reeds gekende data volgend schooljaar (o.v. definitieve bevestiging einde schooljaar)  

  

Communies: 

• Zondag 7 mei ’23: H. Vormsel Erpe 



• Zaterdag 13 mei '23: Eerste Communie  

Pedagogische studiedagen: 

• Vrijdag 7 oktober ‘22 

• Vrijdag 5 mei ‘23  

Andere: 

• Fuif oudercomité: zaterdag 10 september ‘22 

• Zaterdag 22 en zondag 23 oktober: eetfestijn 


