
Heist-op-den-Berg, 6 september 2021

Beste ouders,

Ouderavonden

Op vraag van ouders willen we toch een vrijblijvende ouderavond organiseren.

Elke klasleerkracht zal jullie in de loop van de week een digitale versie van de ouderavond bezorgen.

Elke ouder kan dan vrij beslissen of hij/zij deelneemt aan de ouderavond.

Om het aantal personen in een klaslokaal te beperken, vragen we wel om slechts 1 persoon per kind naar de
ouderavond te laten komen.

Mogen we ook vragen om een mondmasker te dragen en de handen te ontsmetten bij het binnenkomen.

Data ouderavonden:

Woensdag , 8 september: 1ste leerjaar Kerkhofstraat

Donderdag, 9 september: alle kleuterklassen, 2de en 3de leerjaar Kerkhofstraat, 4de leerjaar Oude Liersebaan

Maandag, 13 september: 1ste en 2de leerjaar Oude Liersebaan

Dinsdag, 14 september: 4de leerjaar Berg

Woensdag, 15 september: 3de leerjaar Oude Liersebaan

Dinsdag, 21 september: 5de en 6de leerjaar Kerkhofstraat en Oude Liersebaan

Alle ouderavonden starten om 19.00 uur.

Kiss-and-ride-zone Kerkhofstraat

Na evaluatie sturen we onze kiss-and-ride-zone bij. Om ongelukken te vermijden, mag je je kind toch laten
uitstappen voor de blauwe poort.

Schoolreglement

Wie op het einde van het vorige schooljaar zijn/haar goedkeuring vergat in te leveren, kan dit nu nog inleveren bij de
klasjuf.



Het lerarenkorps

Kerkhofstraat Oude Liersebaan

1ste kleuterklas1: juf Stephanie De Wever 1ste kleuterklas 1: juf Annemie Camps

1ste kleuterklas 2: juf Lyske Hermans 1ste kleuterklas 2: juf Dorien Saelen en juf Sanne De Smaele

en juf Sarah De Meutter

2de kleuterklas: juf Denise Henderickx 2de kleuterklas: juf Inge Mans en juf  Sanne De Smaele

en juf Kina Buts

3de kleuterklas: juf Jenna Badts, juf Natalie De Wit 3de kleuterklas: juf Nancy Van Noten

en juf Sofie Van Genechten

1ste leerjaar: juf Freia Van den Broeck 1ste leerjaar: juf Katrien Vervoort

2de leerjaar: juf Liesbeth Verhaegen 2de leerjaar: juf Ante Goris

3de leerjaar: juf Marielle Corsus 3de leerjaar: juf Talitha Storms

4de leerjaar: juf Caroline Frison en juf Sanne Michiels 4de leerjaar: juf Katelijne Van Loo en juf Nina Verstappen

5de leerjaar: juf Stephanie Van der Borght 5de leerjaar: juf Elise Buts

6de leerjaar: juf Annick Buts 6de leerjaar: juf Mia Saelen en meester Glenn Verbeeck

zorgteam: juf An Mertens, juf An Kerkhofs, meester Jef Spruyt, juf  Griet Verbeke, juf Sofie Van Genechten, meester
Bert Verhaegen,  juf Nina Verstappen, juf Leila Roevens en juf Lynn Verbinnen.

gym: juf Kathleen Wuyts en juf  Valerie Baestaens

ICT-coördinator: meester Glenn Verbeeck

godsdienst in 5a, 5b en 6b: meester Bert Verhaegen

kinderverzorgster: Greet De Ryck (Oude Liersebaan), Melissa Lembrechts (Kerkhofstraat)

Noteer  alvast:

Zondag 12 september 2021: eerste communie

Maandag 13 september2021: uitstap naar Lissenvijver voor 6de leerjaar

Vrijdag 17 september 2021: Strapdag en sportdag

Woensdag 29 september 2021: ‘Breng je sportclub naar school’

Maandag 27 september 2021: Voorstelling Wolfwalkers voor 5de en 6de leerjaar

Zondag 2 oktober 2021: Vormsel



Vrije dagen:

Pedagogische studiedag: 11 oktober 2021

Herfstvakantie: van 1 november 2021 tot en met 7 november 2021

Wapenstilstand: 11 november 2021

Plaatselijke verlofdag: 22 november 2021

Kerstvakantie: van 27 december 2021 tot en met 9 januari 2022

Pedagogische studiedag: 31 januari 2022

Krokusvakantie: van 28 februari 2022 tot en met 6 maart 2022

Paasvakantie: van 4 april 2022 tot en met maandag 18 april 2022

Plaatselijke verlofdag: 2 mei 2022

Pedagogische studiedag: 18 mei 2022

Hemelvaartsdag en brugdag: 26 en 27 mei 2022

Pinkstermaandag: 6 juni 2022

Zomervakantie: van 1 juli 2022 tot en met 31 augustus 2022

Vrije halve dagen:

24 december 2021: namiddag vrij

30 juni 2022: namiddag vrij

We wensen iedereen een fijn en leerrijk schooljaar toe!

Met vriendelijke groeten,

Carine Van Eyken (directie) en leerkrachten



Communicatie met de school

Naam kind(eren): _______________________________________________________________________________

_____________________________________________ klas(sen): ___________________

Bij het begin van dit schooljaar heeft onze school nog wat belangrijke informatie nodig van iedereen. Gelieve daarom
dit blad morgen volledig ingevuld terug mee te geven met uw kind.

Dank bij voorbaat!

● Brieven/mails:

Wij proberen als school om de informatie zo snel mogelijk bij alle ouders te krijgen. Daarom opteren wij ervoor om
zoveel als mogelijk via mail te communiceren. Gelieve hieronder aan te duiden hoe u de brieven wenst te ontvangen:

O Via mail op volgende mailadressen: ____________________________________________________

_________________________________________________________________________________

O Op papier

● Verkeersrijen:

Gelieve deze strook in te vullen zodat wij weten wie er met de rij mee naar huis moet na schooltijd.
Indien je kind afwijkend 1 keer met de rij mee moet, noteer je dit in zijn/haar schoolagenda.

Naam leerling _______________________________________ mag/mag niet met de rij mee naar huis gaan.

Naam leerling _______________________________________ mag/ mag niet na de rij alleen verder naar huis gaan.

Naam leerling _______________________________________ mag op volgende dagen

___________________________________________________________________________mee met de rij.

Handtekening ouders,



● Schoolreglement:

Ondergetekende, vader - moeder - voogd (schrappen wat niet past)

van …………………………………………………………(naam leerling) uit ………….. (klas)

van …………………………………………………………(naam leerling) uit ………….. (klas)

van …………………………………………………………(naam leerling) uit ………….. (klas)

van …………………………………………………………(naam leerling) uit ………….. (klas)

verklaart het schoolreglement te hebben gelezen en tekent hieronder voor kennisname en akkoord.

Naam: …………………………………………………………………………………….…………   datum:
…………………………………………..

handtekening: …………………………………………………………………..


