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HIER SCHITTEREN ALLE STERREN!
Dit is de laatste nieuwsbrief voor het huidige schooljaar. We brengen hierin graag nog enkele nuttige weetjes om met een gerust gemoed de vakantie te kunnen ingaan en het nieuwe schooljaar degelijk voor te bereiden. Dit alles indien de school terug open kan zonder dwingende corona-maatregelen. Indien anders word je tijdig
gebrieft. Veel leesgenot!

Op donderdag 26 augustus 2021 is er van
17.00u. tot 19.00u. kennismakingsavond.
De ouders kunnen samen met hun kind de nieuwe klas gaan verkennen
en de nieuwe leerkracht begroeten. Er wordt die avond geen info verstrekt.
De algemene info over prioriteiten en schoolwerking zal per brief bezorgd
worden op de eigenlijke infoavond voor de verschillende nesten.
De kinderen van het lager kunnen hun boeken en schriften meenemen
om ze te kaften tegen de eerste schooldag.
De eigenlijke infoavonden voor het nieuwe schooljaar gaan door op volgende data:

Infoavonden om 19.30u.:
Donderdag 2/9 = sterren
Maandag 6/9 = regenbogen
Dinsdag 7/9 = ruimtetuigen
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Donderdag 9/9 = planeten
Oudeheerweg 3
9051 Sint-Denijs-Westrem

Telefoon: 09 221 32 73
directie@spsdw.be
www.sintpaulussdw.be
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Praktische regeling tijdsgebruik:
Betalende ochtendopvang: 7.30u.
Start activiteiten: 8.30u. (GRAAG STIPT NALEVEN, a.u.b.)
Voormiddagpauze: 10.10u. tot 10.25u. (hele school samen)
Middagpauze ma, di, do, vr: 12.05u. tot 13.20u.
Start namiddagactiviteiten: 13.20u.
Namiddagpauze ma, di: 15.00u. tot 15.15u. (hele school samen)
De school is uit op:
ma en di om 15.45u.
Gratis opvang tot 16u.
Betalende opvang: van 16.00u. tot 18.00u.
Studie (enkel voor de maxi’s): 16u. tot 16.45u. Tijdens deze periode
mogen de maxi’s niet afgehaald worden
Woe om 11.45u.
Betalende woensdagmiddagopvang: tot 14.00u.
Do en vr om 15.05u.
Gratis opvang/studie tot 16u.
Betalende opvang: van 16.00u. tot 18.00u.
Studie (enkel voor de maxi’s): 15.20u. tot 16.00u. Tijdens deze
periode mogen de maxi’s niet afgehaald worden
middagpauze:
Mini’s:
eten onder begeleiding van 12.05u. tot 12.30u.
Geleide middagactiviteit voor mini 4 en 5: van 12.30u. tot 13.00u.
Maxi’s:
eten onder toezicht via het systeem van zelfbediening van 12.30u. tot 13.00u.
Geleide middagactiviteit: van 12.05u. tot 12.35u
Leef gezond:
Versnaperingen voor tijdens de pauzes:
Voormiddagen: fruit/groente
Namiddagen: fruit/groente/koek
Drank: WATER in herbruikbare flessen van thuis uit mee te brengen.
Enkel over de middag kunnen boterhameters kiezen uit meerdere dranken (op
school aan te kopen).
Het zwemmen gaat wekelijks door vanaf nest 8.
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Klasverdeling
•

Nest 1 o.l.v. juf. Ellen

•

Nest 6 o.l.v. juf. Drieke

•

Nest 2 o.l.v. juf. Elisa

•

Nest 7 o.l.v. juf. Jolien

•

Nest 3 o.l.v. juf. Julie

•

Nest 8 o.l.v. juf. Josefien

•

Nest 4 o.l.v. juf. Nathalie

•

Nest 9 o.l.v. juf. Marlies

•

Nest 5 o.l.v. juf. Kim

•

Nest 10 o.l.v. juf. Elien

•

Turnen o.l.v. juf. Davina (nest 1, 2, 3, 4, 5)

•

Turnen juf. Marie Pierre

•

Mobiele leerkrachten:
M. Geert ()

•

juf. Marie Pierre (nest 5 )

•

Juff. Wendy ( nest 1)

•

Kinderverzorging o.l.v. juf. Wendy Velghe

•

Mobiele lkr. / mini’s: juf. Christine, juf. Tiffany

•
•

M. Andy ()
Zorgcoördinatie. M. Andy

Kinderen hebben heel wat spullen nodig op school. Om de kosten voor ouders zoveel mogelijk te beperken, is duidelijk bepaald welke materialen de scholen zelf moeten aankopen voor de kinderen in
het basisonderwijs. Het gaat o.a. over schrijfgerief, leerboeken, schriften, passer, …… Om deze materialen aan te kopen, krijgt de school de nodige extra werkingsmiddelen. Deze leermiddelen blijven
eigendom van de school en blijven dus in de klas. Voor in de studie is het handig dat ze eigen schrijfgerief bij hebben. Geo-driehoeken, passers… kunnen even mee naar huis voor huiswerk.
Zaken die niet in die lijst staan (bv. Boekentas, pennenzak,…) moet u zelf aankopen voor uw kind. U
bepaalt uiteraard zelf hoeveel u hieraan wenst uit te geven.
Als u op het einde van de zomervakantie met uw zoon of dochter de eerste schoolaankopen doet,
neem dan eerst de bijgevoegde lijst nog eens aandachtig door. Zo vermijdt u overbodige kosten.
Hebt u nog vragen over de schoolkosten in het basisonderwijs, neem dan een kijkje op de website
www.schoolkosten.be van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Met praktische vragen
kunt u ook bij mij of het schoolsecretariaat terecht.
Vanuit de nesten worden volgende zaken gevraagd:

Benodigdheden voor het schooljaar 2021-2022
Wat mag je zelf aanschaffen:
Voor alle nesten van de maxi’s
Een degelijke schooltas, aangepast aan de grootte en leeftijd van het kind.
Vrije keuze in kaftpapier voor boeken en schriften.
Een persoonlijke vulpen. (In nest 5 krijgen de kinderen een vulpen.)
Inktvullingen, passend bij de persoonlijke vulpen.
Donkerblauw turnbroekje (niet te koop op school.)
Een degelijke compacte pen etui
Een degelijke compacte zwemzak (vanaf nest 8)
Een goed sluitende herbruikbare drinkbus
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Voor NEST 4 in het bijzonder

•

Licht blauwe T-shirt zonder bedrukking

Voor nest 5 en nest 6 in het bijzonder

•
•
•
•
•
•
•

2 kleine doosjes met deksel voor rekenblokjes/kaartjes en letter- en woordkaartjes. (nest 5)
Een oud hemd (genaamtekend) om te knutselen, schilderen (nest 5)
Kleurpotloden (mag, moet niet)
Vilstiften (mag, moet niet)
Stevige map met elastiek om agenda en brieven in te stoppen. = heen-en-weer-map
Doos papieren zakdoeken
Lichtblauwe T-shirt onbeschreven (enkel voor nest 5)
Voor nest 6 in het bijzonder

•
•
•
•
•

Een oud hemd (genaamtekend) om te knutselen, schilderen (hemden van nest 5 worden doorgegeven)
Stevige map met elastiek om agenda en brieven in te stoppen. = heen-en-weer-map
Doos papieren zakdoeken
Klein doosje met deksel voor de tafelkaartjes
Stabilopen gekregen in nest 5
Voor nest 7 in het bijzonder

• Stevige map met elastieken (A4 formaat voor huistaken en agenda)
• Een oud hemd (genaamtekend) om te knutselen, schilderen (hemden van nest 6 worden doorgegeven)
• Doos papieren zakdoeken
• Vulpen met reservevullingen, tekenpotlood en gom
• Kleurpotloden (mag, moet niet)
• Stiften (mag, moet niet)
Voor nest 8 in het bijzonder

• Een oud hemd (genaamtekend) om te knutselen, schilderen (hemden van nest 7 worden doorgegeven)
• Kleurpotloden
• Vilstiften
• Geodriehoek
• 1 ringmap
• USB geheugenstick (max. 4GB) GENAAMTEKEND
• Kladschrift

Nieuwsbrief juni 2021
Voor nest 9 in het bijzonder
Eenvoudig, genaamtekend rekenmachientje met basisfuncties (% is verplicht)
· Geodriehoek,
· Kleurpotloden
· kleurstiften
· blancoroller
· fluostiften (min. 2 kleuren)
· studeerschrift: formaat vrij te kiezen (om lessen in voor te bereiden)
· 2 ringmappen A4 (met hefboomsysteem)
· USB-stick (4 GB) genaamtekend
· Passer
· Doos papieren zakdoeken

Voor nest 10 in het bijzonder

•
•
•
•
•
•
•
•
•

geodriehoek
passer (tip: handig met hulpstuk tussen de beentjes)
fluostift (4 kleuren)
eenvoudig rekenmachientje met basisfuncties (% is handig, maar geen must)
Kladschrift
USB-stick (max. 4GB) genaamtekend
doos papieren zakdoeken µ
Studeerschrift
stevige flappenmap voor huistaken

Op vraag van de turnleerkracht

•

Stevige sportschoenen. Geen zwarte zolen (alle nesten)

•

Donkerblauwe short.

•

Alles in de turnzak en GENAAMTEKEND , a.u.b. (de turnzak gaat mee naar huis in de grote vakantie.)

Bij de start van het nieuwe schooljaar brengt elk kind hem proper gewassen terug mee. Nieuwe leerlingen krijgen een
nieuwe turnzak.
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Sterrenschool Sint-Paulus, Oudeheerweg 3 9051 Sint-Denijs-Westrem
Aard

data

Start schooljaar 2021-2022
Pedagogische studiedag leerkrachten
Herfstvakantie

Woe 1 september 2021
Woe 22 september 2021
Za 30 oktober 2021 t.e.m. zondag 7 nov. 2021

Pedagogische studiedag leerkrachten

Woe 10 november 2021

Wapenstilstand

Do 11 november 2021

1ste facultatieve vrije dag
Kerstvakantie
Krokusvakantie

Vr 12 november 2021
Vr NM 24 december 2021 t.e.m. zondag 9 jan 2022
Za 26 februari 2022 t.e.m. zondag 6 maart 2022

Paasvakantie

Za 2 april 2022 t.e.m. maandag 18 april 2022

Pedagogische studiedag leerkrachten
Dag van de arbeid
Facultatieve vrije dag (2de )
O.-L.-H. – Hemelvaart + eerste communie
Pinksterenmaandag

Woe 20 april 2022
Z0 1 mei 2022
Ma 2 mei 2022
Do 26 mei 2022 t.e.m. zondag 29 mei 2022
Ma 6 juni 2022

Schoolfeest

Nog te bepalen datum

Zomervakantie

Do NM 30 juni 2022 t.e.m. Woe 31 augustus 2022

Tijdens de zomervakantie is het secretariaat open van 1 juli tot en met 5 juli en van 25 t.e.m. 31
augustus 2021 telkens van 9u tot 12u30.
Alleen op dinsdag en donderdag kan je er terecht voor vragen i.v.m. facturatie.

Oudercontacten:
Dinsdag 26 oktober 2021
donderdag 28 oktober 2021
dinsdag 22 februari 2022
donderdag 24 februari 2022
donderdagavond 23 juni 2022

* sleep-in sterreberen =
via project : wordt tijdig meegedeeld
* proclamatie + sleep-in nest 10:
dinsdag 28 juni 2022

Data ouderraad:
• 1ste vergadering : donderdag 16/09/21 om
20u
• Dag van de leerkracht : dinsdag 5/10/21 (de
week ervoor wat voor te bereiden)
• Winterwandeling: datum volgt later
• 2de vergadering: donderdag 2/12/21 om 19
uur ( vullen zakjes Sint )
• 3de vergadering: dinsdag 1/02/22 om 20u
• Woensdag 23/03 om 14u : Inpakken voor
Koekjesverkoop
• 4de vergadering: Dinsdag 19/04/22 20u
• 5de vergadering: Donderdag 9/06/22 20u

