
 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders, 

Het schooljaar zit er op, de vakantie staat voor de deur.  Wat is het toch weer voorbij gevlogen!  Toch willen we 

jullie nog graag informeren over de verlofdagen 2022-2023, personeelsindeling en enkele andere weetjes  

vooraleer we jullie de vakantie in laten gaan. 

   

Belangrijke data schooljaar 2022 

Zetten jullie onderstaande data al in jullie agenda?  Ze zijn ook steeds te raadplegen op de website en Gimme.  

Let op: het schoolfeest valt volgend schooljaar op een woensdag (net voor het Hemelvaartsweekend)! 

We verwelkomen jullie graag terug op 29 augustus tussen 17u en 19u, dan kunnen jullie kinderen al eens een kijkje 

nemen in de klas waar hij/zij zullen zitten.  Iedereen welkom! 

 
Facultatieve verlofdagen  

• 17 maart 2023  

• 5 juni 2023 
 
Pedagogische studiedagen  

• 28 september 2022 

• 9 december 2022 

• 6 februari 2023  
 
Vakanties en vrije dagen  

• 31/10/2022 tot 6/11/2022: herfstvakantie 

• 11/11/2022: Wapenstilstand 

• 24/12/2022: halve schooldag  

• 26/12/2022 tot 8/1/2023: kerstvakantie 

• 20/2/2023 tot 26/2/2023: krokusvakantie 

• 3/4/2023 tot 16/4/2023: paasvakantie 

• 1/5/2023: Dag van de arbeid 

• 18/5/2023  + 19/5/2023: OLH Hemelvaart: + brugdag 

• 29/5/2023: pinkstermaandag:  

• 30/6/2023: halve schooldag  

• vanaf 1/7/2023: zomervakantie 
 
  



Infoavonden 

• Maandag 29 augustus 2023: open klasdag (17 – 19 uur) 

• Dinsdag 6 september 2023 : infoavond kleuterschool (19u30)  

• Donderdag 8 september 2023: infoavond lagere school (19u30)  
 
Eetfestijn : 25 september 2022  
 
Grootouderfeest  

• Dinsdag 25 oktober 2022: K1A en K2  

• Donderdag 27 oktober 2022: K1B en K3 
 
Schoolfeest: Woensdag 17 mei 2023 

Plechtige communie: 22 april 2023 

Eerste communie: 6 mei 2023 

 

Personeel schooljaar 2022 – 2023 

Kleuterschool 

K1A (rode klas) Juf Chris (maandag-dinsdag- tweewekelijks woensdag) 
Juf Sabrina (tweewekelijks woensdag, donderdag, vrijdag) 

 

K1B (blauwe klas) Juf Greet (maandag-dinsdag-woensdag-vrijdag) 
Juf Robine (enkel op donderdag) 

 

K2 (gele klas) Juf Kim (maandag-dinsdag- tweewekelijks woensdag) 
Juf Stéphanie (tweewekelijks woensdag, donderdag, vrijdag) 

 

K3 (groene klas) Juf Stéphanie (maandag-dinsdag-tweewekelijks woensdag) 
Juf Sabine (tweewekelijks woensdag, donderdag, vrijdag) 
 

Beweging (alle klassen) Meester Jonas 
 

Zorg kleuters Juf Marianne (8 lestijden)  
juf Robine (vrijdag) 

 

Kinderverzorging 
 

Juf Inge (dinsdagvoormiddag) 
Juf Christel A (maandagvm, donderdagvm, vrijdagvm ,telkens vanaf 9u) 
Juf Carla (tweewekelijks op woensdag) 

 

  



Lagere school 

L1A Juf Naomi 
 

L1B Juf Christel Stuer (maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag) 

Juf Eva (woensdag) 
 

L2 
 

Meester Michaël (maandag, dinsdag, woensdag, donderdagvoormiddag, vrijdag) 

Juf Christel Smet (donderdagnamiddag) 
 

L3 
 

Juf Stephanie (maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag) 

Juf Christel Smet (woensdag) 

 

L4 Juf Ruth 
 

L5 Juf Valerie 
 

L6 Juf Hilde 
Ondersteuning niveaugroepen: juf Eva  
 

Godsdienst L1 – L2 – L3 Juf Marianne 
 

Beweging (2u per week!!!) Meester Jonas 
 

Zorg lagere school 
 

Juf Eva (6 lestijden) 
juf Christel Smet (6 lestijden) 

Techniek L3-4-5-6  
(modules van 2 weken per leerjaar)  
 

Meester Jonas en meester Michaël  
(enkel op donderdagnamiddag) 

 

 

Overkoepelend (kleuterschool en lagere school) 

Zorgcoördinator 
Mediacoördinator 
Beleidscoördinator 
 

Meester Pascal 
 

Directie Veerle Van Bogaert 
 

Secretariaat Farina Schoofs (22 uur) 

Eric Martens (8 uur → gedurende ziekteverlof vervangen door Farina Schoofs)  
➔ Secretariaat op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 
 

 

Techniek 

Vanaf het schooljaar 2022 – 2023 leggen we de nadruk op techniekonderwijs.  Onder leiding van meester Michaël 

en meester Jonas zullen de leerlingen vanaf het derde leerjaar regelmatig techniekworkshops volgen. 

 

 

  



Overlijden 

We moesten jammer genoeg ook afscheid nemen van enkele mensen: 

• De papa van Seppe (L1A) en Imke (L4) werd plots weggerukt uit het gezin.  We wensen hen veel sterkte 

toe! 

• (Stief)grootmoeder van Elise (L4) en Amélie (L6).  Veel sterkte! 

 

Geboorte 

Celia werd grote zus van Fénia.  We wensen Celia en haar ouders een hele dikke proficiat met hun kleine spruit. 

 

 

Geniet van jullie welverdiende vakantie! 

Maak er samen met jullie vrienden, familie,… een fijne tijd van. 

Schoolteam en directeur Veerle 

 

 

 


