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afscheid nemen.  Het is verwonderlijk te merken hoe snel 

de kinderen opnieuw of voor het eerst in het ritme van een 

schooldag zi�en.  Een bezoekje in de klasjes leerde snel dat 

iedereen het best naar zijn zin had in de nieuwe klas, bij de 

nieuwe juf en met de vriendjes van vorig jaar.  We moch-

ten ook enkele nieuwe kinderen verwelkomen.  De inzet 

van de “anciens” werkt mo#verend om de integra#e snel 

te laten verlopen.  Mooi was de opmerking in het vierde 

leerjaar waar een Portugese jongen, Henrique, zijn eerste 

woordjes Nederlands leert.  Een medeleerling merkte op 

“het is om het even uit welk land Henrique komt, hij is mijn 

vriend !”  That’s the spirit. 

 

Op maandag is er de eerste info-avond voor ouders.  De 

juffen verwelkomen de ouders in de eigen klas van hun 

kind en legt uit wat zij dit schooljaar allemaal zal doen in de 

klas, welke accenten zij wil leggen, welke afspraken gelden 

in de klas,…. En nog veel meer.  Er is uiteraard ook gelegen-

heid om vragen te stellen. 

 

Waar we vorig schooljaar als jaarthema rond “sterren” 

werkten, kiezen we dit jaar voor een nieuw thema.  Uiter-

aard zullen wij onze sterren nog steeds laten schi�eren, 

maar dit jaar willen we focussen op “gezond en wel in je 

vel!”  Verschillende ac#viteiten zullen hieraan gelinkt wor-

den.  U hoort er nog meer van.  Ondertussen kregen de 

kinderen van de lagere school elk een herbruikbare drink-

fles en kregen de kleuters bekertjes.  Hiermee kunnen de 

kinderen voldoende water drinken #jdens de schooldag.  

We weten dat dit gezond is en dat water de gezondste 

drank is.   

 

Ik wens ook alle ouders een schi�erend schooljaar ! 

          

           Danny Vercaigne—directeur 

Beste ouders, 

 

Het nieuwe schooljaar 2016-17 is van start gegaan.  

We zagen slaperige oogjes, verwonderde blikken 

maar evenzeer enthousiaste en wakkere kinderen 

die graag aan het nieuwe schooljaar begonnen.   

Voor enkele ouders was het even moeilijk bij het 
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PICKNICK OP SCHOOL 

Op zondag 28 augustus kwamen heel wat kinderen en ouders ken-

nismaken met het nieuwe schooljaar : het nieuwe klasje, de nieuwe 

jus, de nieuwe boeken of speelgoed,…   En vooral het weerzien met 

de vriendjes of het kennismaken met nieuwe kinderen. 

Nadien werd de picknick bovengehaald en werd er gezellig samen 

gegeten op het speelpleintje van de school.  Na de maal#jd gingen 

de kinderen verder op verkenning op het schooldomein terwijl de 

ouders herinneringen ophaalden aan de voorbije vakan#e.    

Een mooie manier om van de vakan#e het nieuwe schooljaar in te 

glijden.                                                                                                            ▄ 
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GEGEVENS 

Deze week krijgt uw kind een document 

mee waarop de gegevens staan die we van 

uw kind bijhouden.  Wil dit document 

goed nakijken a.u.b. en waar nodig correc-

#es aanbrengen.   

 

Af en toe sturen we ook vanuit de school 

een mail naar alle ouders.  Daarvoor is het 

belangrijk dat we over één of meerdere 

 geldige mailadressen beschikken.    O.a. 

de uitnodiging voor de picknick op 28 au-

gustus werd via mail doorgestuurd.  We 

ontdekten dat sommige ouders deze uit-

nodiging niet ontvingen.  Graag een geldig 

mailadres dus.  Bijna alle corresponden#e 

wordt via de kinderen meegegeven.  Voor 

sommige kinderen is het soms moeilijk om 

deze documenten zowel bij de papa als bij 

mama te krijgen.  Ook hier kan mail hel-

pen.                                                                ▄ 

 

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG 

 

De kinderen hebben een vrije dag op  

woensdag 28 september 

wegens een pedagogische studiedag  

voor de leerkrachten. 
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Wie op het schooldomein al even verder 

dan het kleuterblok kwam, zal hebben 

vastgesteld dat er reeds voorbereidende 

werkzaamheden voor de bouw van ons 

nieuw gebouw werden uitgevoerd. 

 

 

Een groot deel van het grasveld ter 

hoogte van de lagere school werd afge-

graven en de werf werd afgebakend 

met wer<ekkens.   

 

 

Het is nu wachten op de komst van de 

aannemer die met de eigenlijke bouw 

van ons nieuw schoolgebouw zal begin-

nen.  Deze wordt verwacht in de maand 

oktober.                                

 

 

We kijken al uit naar deze bijzondere 

gebeurtenis.  Hier hebben we zo lang op 

gewacht.                                                  ▄ 

BOUW 



Elk jaar stellen we vast dat de prijzen van som-

mige producten, die de school aanbiedt, s#jgen.  

Zo zijn de prijzen voor de #jdschri>en die de 

kinderen via de school kunnen aanschaffen de 

voorbije jaren steeds gestegen. 

Nadat dit de voorbije jaren niet het geval was, 

s#jgen ook de prijzen voor de maal#jden dit 

jaar.  De nieuwe prijzen zijn : 
 
De prijzen van een warme maaltijd                                                          
                                       of vegetarische maaltijd  
 
Kleuter        : € 2,80    € 3,26 
1e en 2e leerjaar : € 3,50    € 4,00 
3e en 4e leerjaar : € 3,70    € 4,10 
5e en 6e leerjaar: € 4,00    € 4,45 
Wie enkel soep neemt, betaalt daarvoor: € 0,85 
Kinderen kunnen ook hun boterhammen van 
thuis meebrengen. 
 
De kinderen die warme maaltijd, soep of boter-
hammen op school eten, betalen € 0,25/dag 
voor het gebruik van de refter. 

PRIJZEN 
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VR   16 SEPTEMBER STRAPDAG 

MA  26 SEPTEMBER Info lentefeest L1/L6 

ZO   02 OKTOBER  10-17 : spellennamiddag 

MA  03 OKTOBER   VRIJE DAG  

WO  05 OKTOBER  dag van de leerkracht 

ZO   09 OKTOBER  scholencross 

VR   14 OKTOBER  14-16 : INFOMOMENT 

    voor nieuwe inschrijvingen 

ZA   22 OKTOBER  EETFESTIJN 

DI   25 OKTOBER  oudercontact L3 en L5 

DO 27 OKTOBER  oudercontact L1, L2, L4, L6 

MA 31 OKTOBER  start herfstvakan#e 

ZO 06 NOVEMBER einde herfstvakan#e 

VR 11 NOVEMBER VRIJE DAG(wapens#lstand) 

DO 01 DECEMBER  oudercontact kleuter 

DI          06 DECEMBER  hoog bezoek 

ZA 10 DECEMBER  10-12 : INFOMOMENT  

    voor nieuwe inschrijvingen 

VR 23 DECEMBER  RAPPORT 1 

MA 26 DECEMBER  begin kerstvakan#e 

ZO 06 JANUARI 2017 einde kerstvakan#e 

DO 26 JANUARI  gedichtendag 

VR 27 JANUARI  grootouderfeest 

DI 21 FEBRUARI  oudercontact L3 en L5 

DO 23 FEBRUARI           oudercontact L1-L2-L4-L6-K3 

MA 27 FEBRUARI  begin krokusvakan#e 

ZO 05 MAART  einde krokusvakan#e 

ZA 18 MAART  lentemarkt + infomoment 

                                                     voor nieuwe inschrijvingen 

VR 31 MAART  RAPPORT 2 

MA 03 APRIL  begin paasvakan#e 

MA 17 APRIL  VRIJE DAG (paasmaandag) 

MA 01 MEI   VRIJE DAG (dag vd arbeid) 

ZO 07 MEI   SCHOOLFEEST 

MA      08 MEI   VRIJE DAG (ped. Studiedag) 

WO 17 MEI   10-12 : infomoment voor 

    nieuwe inschrijvingen 

ZA 20 MEI   lentefeest/feest vd vrijzin- 

                 nige jeugd 

DO 25 MEI   1e communie (hemelvaart) 

MA-DI 05-06 JUNI  VRIJE DAGEN 

DO 15 JUNI  oudercontact KLEUTER 

DI 27 JUNI  Sportdag 

BELANGRIJKE DATA IN 2016-2017 

HULP GEVRAAGD 

U heeft kunnen vaststellen dat de omheining 
van de kleuterspeelplaats vernieuwd werd, 
evenals die van de tuin van de opvang.  Daar 
werd ook de achterdeur van het opvanghuisje 
vernieuwd.  We willen de speelruimte daar nog 
verder netjes maken.  Hiervoor voorzien we een 
oppervlakte in kiezel en een proper grasveld. 
 
Een beetje last minute deze vraag :  
Kan iemand zich zaterdag a.s. 10 september 
tussen pakweg 9 en 16 uur vrij maken om een 
handje toe te steken om de kiezel uit te spreiden 
en het grasveldje te nivelleren ?  Meld je dan bij 
de directeur.   
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BELANGRIJKE DATA 

 

01/09/2016 : 1e SCHOOLDAG.  OUDERS ZIJN WELKOM OM 15u.15 

05/09/2016 : OUDERINFOAVOND (19u. : KLEUTER + L1-L2 

                        19u.30 : L3-L4           20u00 : L5/L6 

16/09/2016 : STRAPDAG 

                       FR/ENG LES (facultatief) 

23/09/2016 : FR/ENG LES (facultatief) 

28/09/2016 : PEDAGOGISCHE STUDIEDAG (VRIJE DAG) 

02/10/2016 : SPELLENNAMIDDAG ism SPEELVOGEL EN GEZINS  

                      BOND EKE+ GEZINSBOND NAZARETH 

03/10/2016 : VRIJE DAG 

09/10/2016 : SCHOLENCROSS 

14/09/2016 : INFOMOMENT VOOR NIEUWE OUDERS 

22/10/2016 : EETFESTIJN 

25/10/2016 : OUDERCONTACT L3-L5 

27/10/2016 : OUDERCONTACT L1-L2-L4-L6 
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Telefoon: 09-385 44 52   

E-mail: bs.nazareth@g-o.be 
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