
HIER SCHITTEREN ALLE STERREN! 
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Nieuwsbrief sept  2022 

Dit is de laatste nieuwsbrief voor het huidige schooljaar. We bren-
gen hierin graag nog enkele nuttige weetjes om met een gerust ge-
moed de vakantie te kunnen ingaan en het nieuwe schooljaar dege-
lijk voor te bereiden. Dit alles indien de school terug open kan zon-
der dwingende corona-maatregelen. Indien anders word je tijdig 
gebrieft. Veel leesgenot! 
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Op donderdag 25 augustus 2022 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 ver-
strekt.  

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 vol-
gende data: 

 

Infoavonden om 19.30u.: 

Maandag 5/9 = sterrenberen 

Dinsdag 6/9 = de planeten 

Donderdag 8/9 = ruimtetuigen 

Maandag 12/9 = de regenbogen 
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Praktische regeling tijdsgebruik volgend schooljaar: 

 

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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Regeling van de opvang (nuttig voor de nieuwe ouders) 

Vanaf donderdag 1 september start de ochtendopvang en de studie. 

‘s Morgens zal je vanaf 7.30u tot 8.15u je kind(eren) moeten afzetten in de overdekte speelzaal aan de potloodpoorten, de 

vroegere ingang van de school.  Pas vanaf 8.15u gaan de deuren open in de nieuwe school en zijn de kinderen daar dan wel-

kom. 

‘s Namiddags, als de school uit is, zullen de kinderen die alleen naar huis mogen en de kinderen die onmiddellijk worden afge-

haald (dus niet-studieblijvers) aan de sluis de school mogen verlaten tot een kwartier na het einde van de schooltijd (dus tot de 

bel gaat voor de studie). Daarna wordt het hekken gesloten en dient men de kinderen af te halen aan de potloodpoorten. Tij-

dens de studie worden geen kinderen van de maxi’s afgehaald, tenzij heel dwingende redenen. Steeds aanmelden bij de toe-

zichter van dienst, a.u.b.  Maximum tot 18 u. opvang (zoals vroeger).            

Omwille van de veiligheid vragen we om niet nodeloos lang te blijven talmen in de zaal, a.u.b.  

 

Samengevat komt het hier op neer: 

‘s morgens tot kwart over acht aanmelden aan de potloodpoorten 

In de namiddag vanaf 16u maandag en dinsdag en vanaf 15.15u donderdag en vrijdag aan de potloodpoorten 

Alle andere momenten via de metalen poort van de nieuwe school 

 

De eerste week zal dit wat gewenning vragen van ouders en toezichters.  

Mits wederzijds begrip zal dit vlug een dagelijkse gewoonte worden. 



Nestverdeling  mini’s 

• Nest 1 o.l.v. juf. Ellen  (vanaf januari) 

• ellen.deruyver@spsdw.be 

• Nest 2 o.l.v. juf. Elisa 

• Elisa.dhaese@psdw.be 

• Nest 3 o.l.v. juf. Julie / Jana Verlodt 

• Julie.fermont@spsdw.be 

• Jana.verlodt@spsdw.be 

• Nest 4 o.l.v. juf. Nathalie 

• nathalie.neirinck@spsdw.be 

• Nest 5  o.l.v. juf. Kim 

• kim.carpentier@spsdw.be  

• Turnen o.l.v. juf. Davina (nest1, 2, 3)  

• davina.vanheffe@spsdw.be 

•              O.l.v. M. Hannes  

• Hannes.verbrugge@spsdw.be 

 

• Kinderverzorging o.l.v. juf. Wendy Velghe 

• Mobiele lkr.  mini’s:  

• Familieverantwoordelijke zorg regenbogen en 

sterrenberen: 

     Juf. Tiffany 

• Tiffany.teirlinck@spsdw.be 

 

Nestverdeling  maxi’s 

• Nest 6  o.l.v. juf. Drieke 

• drieke.desmidt@spsdw.be 

• Nest 7  o.l.v. juf. Jolien  

• jolien.vanherweghe@spsdw.be 

• Nest 8  o.l.v.  juf. Josefien 

• josefien.vanderstichele@spsdw.be  

• Nest 9  o.l.v. juf. Marlies 

• marlies.dekocker@spsdw.be 

• Nest 10 o.l.v. juf. Elien / Juf Jamie 

• elien.desmet@spsdw.be 

• Jamie.willems@spsdw.be 

• Turnen M. Hannes  

• Hannes.verbrugge@spsdw.be 

• Mobiele leerkrachten maxi’s: 

•  zorgcoördinator school 

•  M. Andy  

• Andy.vereecken@spsdw.be 

•  Familieverantwoordelijke zorg ruimtetuigen  

  M. Andy  

• andy.vereecken@spsdw.be 

•  Familieverantwoordelijke zorg planeten  

•    Juf. Jamie 

• Jamie.willems@spsdw.be 

    

Ook te bereiken via secretariaat of directie: 

secretariaat@spsdw.be 

directie@spsdw.be 

tel.:  09 221 32 73 

GSM: 0476 478 879  (ENKEL IN NOOD!) 
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Elk nest zijn naam! (nuttig voor nieuwe ouders) 

En wat zijn die namen nu ook alweer ?: 

Nest 1 = de zonnen 

Nest 2  = de wolken  

Nest 3  = de manen 

Samen vormen die de familie Regenboog 

 

Nest 4  = de kleine beren 

Nest 5 = de grote beren 

Samen vormen die de familie sterrenklassen 

 

Nest 6  = de raketten 

Nest 7  = de UFO’s 

Samen vormen die de familie Ruimteklassen 

 

Nest 8 = Mars  

Nest 9 = Saturnus 

Nest 10= De Aarde 

Samen vormen die de familie Planetenklassen 

 Alle nestleerkrachten vormen samen de gele reuzen 

 Alle mobiele leerkrachten zijn samen de astronauten 

 Alle gymleerkrachten zijn samen de astronomen 

 Het secretariaat bestaat uit de rode reus 

 De directie is de Poolster 

 De poetsploeg zijn de kometen 

 De toezichters de sterrenwachters 
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Mogelijke wijzigingen zullen tijdig meegedeeld worden. 

Oudercontacten: 

Dinsdag 25 oktober 2022   Ouderraad: (telkens om 20u) 

donderdag 27 oktober 2022   Donderdag 22 september 2022  

dinsdag 14 februari 2023    Donderdag 1 december 2022 

donderdag 16 februari 2023   Donderdag 9 februari 2023 

donderdagavond 22 juni 2023   Vrijdag 9 juni 2023 

 * sleep-in sterrenberen =  

via project : wordt tijdig meegedeeld 

 * proclamatie + sleep-in nest 10: 

 dinsdag 27 juni 2023 

 

 

Alleen op dinsdag en donderdag kan je er terecht voor vragen i.v.m. facturatie.   

Aard data 

Start schooljaar 2022-2023 Don 1 september 2022 

1ste facultatieve vrije dag Ma 3 oktober 2022 

 Herfstvakantie Za 29 oktober 2022 t.e.m. zondag 6 nov. 2022 

 Wapenstilstand Vr 11 november 2022 

 Kerstvakantie Za 24 december 2022 t.e.m. zondag 8 jan 2023 

Pedagogische studiedag leerkrachten Woe 25 januari 2023 

2de facultatieve vrije dag Ma 30 januari 2023 

Krokusvakantie Za 18 februari 2023 t.e.m. zondag 26 februari 2023 

Pedagogische studiedag leerkrachten Woe 22 maart 2023 

Paasvakantie Za 1 april 2023 t.e.m. zondag 16 april 2023 

Dag van de arbeid Ma 1 mei 2023 

O.-L.-H. – Hemelvaart + eerste communie Do 18 mei 2023 t.e.m. zondag 21 mei 2023 

Pinksterenmaandag Ma 29 mei 2023 

Schoolfeest Za 29 april 2023 
Pedagogische studiedag leerkrachten Woe 21 juni 2023 

Zomervakantie Vr NM 30 juni 2023 t.e.m. Do 31 augustus 2023 


