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Beste ouders 
Beste kinderen 
 
aan het begin van deze zomervakantie kijken we terug op 
een volledig corona-schooljaar. Het vroeg  inspanningen en 
opofferingen van ons allemaal. Heel wat leuke activiteiten 
vielen weg. Gelukkig zagen we ook hoe we solidair en crea-
tief aan de slag gingen om er samen het beste van te maken. 
Nu kijken we hoopvol vooruit naar een jaar zonder beperkin-
gen en een zalige zomer. Geniet ervan! 
 
Groetjes 
directie en leerkrachten 
 

Vakantieregeling 

De school is gedurende de werkweek open van 9u tot 12u: 

1 tot en met 7 juli  

16 tot en met 31 augustus 

De school is gesloten van 8 juli tot en met 15 augustus.  

 

 

 

 

 

Start van het schooljaar 2021-2022 

Maandag 30 augustus houden we tussen 17u en 18u in de 
kleuter- en lagere school een vrijblijvend openklasmoment. 
Kleuters, leerlingen en ouders zijn welkom om al eens kennis 
te maken met de nieuwe klasleerkracht. 

Het schooljaar zelf start op woensdag 1 september om 8.30u. 
Op die dag is er voorbewaking voorzien vanaf 7.30u. De activi-
teiten en lessen eindigen om 12.05u. De naschoolse opvang 
eindigt om 13.05u. 

De gezamenlijke ouderavonden worden in het begin van het 
schooljaar meegedeeld.  

 

Werkzaamheden tijdens de vakantie en geduren-
de het schooljaar 2021-2022 

Tijdens de vakantie zal de ouderraad de kleuterschoolspeel-
plaats verfraaien. Cera geeft €2000 subsidie voor dit project. 
De ouderwerking van de kleuterschool en het schoolbestuur 
zorgen voor de rest van het bedrag dat we nodig hebben. De 
werkgroep ‘speelplaats’, die bestaat uit ouders en leer-
krachten, heeft een speelplaats uitgetekend met oog voor 
beweging, een andere ondergrond en een betere afwatering. 

 

 

 

In de lagere school zullen de lang beloofde verbouwing- en 
nieuwbouwwerken vanaf de herfst starten. De werkzaamhe-
den verlopen in 4 fases. De ouders en buren informeren we 
telkens op het moment dat er duidelijkheid is over hoe de 
verschillende fases zullen verlopen. De eerste kandidaat-
aannemer is al op bezoek geweest waardoor de werken stil-
aan dichterbij komen. De voorlopige planning ziet er als 
volgt uit: 

fase 1: vanaf 11/10/’21 tot 11/02/’22 – bouw van de derde 
ingang, de overdekte speelplaats en het nieuwe sanitair blok 
– Deze werkzaamheden vinden hoofdzakelijk plaats in het 
appartementsgebouw in de Gustaaf Garittestraat 17. De 
leerlingen en leerkrachten zullen weinig last ondervinden 
van de werken tijdens deze fase.  
 
fase 2: vanaf 7/03/’22 tot midden/06/’22 – renovatie van het 
gebouw aan de Keizershoevestraat 15, bouw nieuwe eetzaal 
en afbraak gebouw aan de Gustaaf Garittestraat 1 – Op het 
moment dat de derde toegang tot de school af is, zal de toe-
gang via de Keizershoevestraat afgesloten worden. Hier ko-
men de kantoorruimtes, een andere toegang, de leraars-
ruimte, de nieuwe kleedkamers en eetzaal. In het lasten-
boek zijn veiligheidsmaatregelen en toegankelijkheid opge-
nomen dit gelden tijdens de werken. 

  
 

 



fase 3: vanaf 1/07/’22 tot 31/08/’22 – bouw van de eerste 15 
klassen – Deze fase wordt de grootste uitdaging. In het be-
gin van de zomervakantie breekt de aannemer de bestaande 
lokalen af tot op het fundament en plaatst er nieuwe lokalen 
via systeembouw. Op 1/09/’22 starten 15 klassen in spik-
splinternieuwe lokalen.  
 
fase 4: vanaf 1/09/’22 tot ... – bouw 3 kleuterklassen en 3 
resterende lagere schoollokaken – De laatste fase wordt op 
traditionele wijze gebouwd. De communicatie over de laat-
ste fase gebeurt in de loop van volgend schooljaar op het 
moment dat we duidelijk zicht hebben op het verloop en de 
bestemming van deze lokalen. 

We kijken enorm uit naar de nieuwe gebouwen en zijn er ons 
van bewust dat we een boeiende periode tegemoet gaan. We 
zullen even door enkele ongemakken moeten, de beloning 
komt achteraf. 

Belangrijke data voor het schooljaar 2021-2022 

De facultatieve verlofdagen en pedagogische studiedagen 
zijn bevestigd op de schoolraad van 14 juni: 

donderdag 30 september 2021 – pedagogische studiedag 

vrijdag 1 oktober 2021 – facultatieve verlofdag 

woensdag 3 februari 2021 – pedagogische studiedag 

dinsdag 7 juni 2022 – facultatieve verlofdag 

 

 

 

Tijdens het schooljaar 2021-2022 mogen we ook terug op 
zee- en sneeuwklassen. Het 2de, 3de en 4de leerjaar gaan sa-
men naar de zee. Het 6de leerjaar trekt terug naar Zwitser-
land. Deze activiteiten zijn gepland op: 

Sneeuwklassen – 14 tot en met 23 maart 2022 

Zeeklassen – 27 tot en met 29 juni 2022 

Zoektocht 

Benieuwd naar de juiste antwoorden? Je vindt ze door deze 
QR-code te scannen. Winnaars worden persoonlijk verwit-
tigd. 

 

 

 

 

Beste Schele, goede vriend Neus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verjaardagen 

Er zijn heel wat leerlingen—of hun ouders—die hun verjaar-
dag mooi gepland hebben: in de vakantie! Zo veel zodat ze 
weer niet in dit Schakeltje passen. U vindt ze op het aparte 
blad. 

 

 

 

 

En nu… genieten! 

We wensen al onze Kleine Stanners een heerlijke, deugd-
doende en fijne vakantie. Geniet met volle teugen en we zien 
jullie graag in september terug. 

Beste Schele 

 

De vakantie kan beginnen! Hebt gij al plannen gemaakt? Ik wel hoor. 
De eerste twee weken vindt ge mij op ‘t strand van St.-Anneke. Van zodra 

ik voldoende gebronzeerd ben, draai ik me om zodat mijne rug ook kan 

braden. Flink insmeren is de boodschap!  

Vanaf half juli ben ik dan weer op school. Het is daar tegen dan lekker 

rustig. Ik zet een zwembadje in het midden van de speelplaats en dobber 

lekker rond op mijn opblaasbare flamingo. Naast dat zwembad zet ik een 

tv zodat ik niets moet missen van de Tour de France, de Olympische 

Spelen en het regionaal kampioenschap sjoelbakken van vzw de Schijf-

schuivers. Ge moogt altijd eens op bezoek komen maar vergeet uw eigen 

borrelhapjes, zwembroek en opblaasbeest niet. 

In augustus trek ik dan een weekje richting de Ardennen. Ik heb een 

mooie tocht uitgestippeld langs Chimay, Rochefort en Orval. In rechte lijn 

lijkt dat mee te vallen. Of dat gaat lukken in rechte lijn zonder vallen, is 

een andere zaak. 

Nadien keer ik terug naar onze Koekenstad voor wat cultuur. Het MAS, 

het Rubenshuis, het Middelheim… ik ga zorgen dat ik nooit meer verlegen 

zit om een goede spreekbeurt. 

En voor ge het weet staat dat nieuwe schooljaar weer voor de deur. Eind 

augustus ga ik dus beginnen studeren want ik voel aan mijne kleinen teen 

dat onze voorstelling met de andere Poesjenellen eindelijk zal kunnen 

doorgaan. Ik wil dus zeker mijn tekst kennen. Ik zou niet willen dat ik in 

ons theater opkom en gelijk afga. 

 
Tot gauw  

je goede vriend   Neus 

Wanneer je reist… weet dat het gastland 
niet gemaakt is voor jouw comfort! Het 
is gemaakt voor het comfort van de ei-
gen bevolking. (Clifton Fadiman) 



 jarigen in juli en augustus 

Hamza   ORANJE 1/7 

Aya   PAARS  1/7 

meester Erik  zorg  2/7 

Daan   2A  4/7 

Mathieu  4B  4/7 

Neil   1B  5/7 

Oliver   5B  5/7 

Yasmine  4C  6/7 

Nicolas   5C  6/7 

Eline   GROEN  6/7 

Lamis   4B  8/7 

Maxymilian  6A  8/7 

Krzysztof  5B  9/7 

Kiaan   2C  10/7 

juf Jarissa  1A  10/7 

Jozuah   ROOD  14/7 

Max   5A  14/7 

Mohammed Taha 3A  17/7 

Nakeisha  2C  17/7 

Imane   3B  17/7 

Delvincio  2A  18/7 

Louis   6B  18/7 

Yosef   4A  19/7 

Riem   6A  19/7 

Manuel   4B  19/7 

juf Ann   zorg  19/7 

Eden   ROZE  20/7 

Khadija   4B  20/7 

Amelie   6C  20/7 

Kenza   3C  21/7 

Oumaima  6C  22/7 

Sebastian  2A  24/7 

Emma   6A  24/7 

juf Tammy  3C  27/7 

Elliott   2B  26/7 

Amin   6B  26/7 

Eva   6A  27/7 

juf Kaatje  BLAUW  27/7 

meester Dirk  5A  28/7 

Sumayo   1A  29/7 

Isabella   3C  30/7 

Maierdan  ORANJE 31/7 

Zarina   nieuw  31/7 

Isa   PAARS  1/8 

Marion   1B  1/8 

Aylin   5C  2/8 

Liyam   GROEN  2/8 

Leyana   nieuw  3/8 

Wout   3A  3/8 

Firdaous  1B  3/8 

juf Elke   gym   4/8 

Rodayna  6C  8/8 

Kerem Eymen  4A  8/8 

Solaris   nieuw  9/8 

Salmane  PAARS  13/8 

Anna   1A  14/8 

Naomi   nieuw  14/8 

Annalou  GROEN  14/8 

Blaire Tsz Tung  ROZE  15/8 

Zoé   3B  16/8 

Jakub   2B  16/8 

Samya   BLAUW  16/8 

Ibrahim Yibulayin PAARS  17/8 

Charlotte  BLAUW  17/8 

Monsif   1A  17/8 

Maxim   4C  18/8 

Jerome   5C  18/8 

Sara   PAARS  18/8 


