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Bedankt ! 

Onze laatste nieuwsbrief sluit ons schooljaar mooi af. We hopen dat 
uw kind zich goed voelt op de school en de geboden kansen om zich 
verder te ontplooien volop weet te benutten. Wij danken u in elk ge-
val voor het vertrouwen dat u ons geeft. 

Het einde van een schooljaar betekent telkens ook afscheid nemen 
van mensen. 

 Onze zesdeklassers. Het was fijn om jullie te mogen begeleiden en 
we hopen dat jullie hier met een grote rugzak mooie herinnerin-
gen vertrekken. 

 Juf Sabrina (kinderverzorgster) voor de grote inzet en flexibiliteit in 
onze school : BEDANKT! We wensen jou heel veel succes met 
jouw nieuwe uitdagingen ! 

 Juf Christel (RKG) mag vanaf nu gaan 
genieten van haar welverdiende pensi-
oen. We willen harte van harte danken 
voor haar tomeloze enthousiasme en 
de liefdevolle zorg voor al onze leer-
lingen en wensen haar een dikke profi-
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 Vakantie ! 

Recept voor een geslaagd schoolfeest  … 

Het moet gezegd, de weergoden waren ons dit jaar redelijk goed gezind, 
maar door het ontbreken van de zon kregen onze kinderen zeker zoveel kan-
sen om te stralen ! We konden nog steeds rekenen op een naar gewoonte 
ontzettend lekkere BBQ, spetterende kinderoptredens, leuke randanimatie, 
bekwame schminksters, gulle sponsors, overheerlijke desserts, een werk-
groep schoolfeest, materiële medewerking stad Geel, ijverige juffen                                          
en meesters, een hardwerkende ouderraad, bereidwillige vrijwilligers en een   
  schitterend publiek !  

  DANKJEWEL ! 

Even in de bloemetjes zetten... 

Op 19 april was het secretaressedag. 
Langs deze weg willen we toch graag 
Christiane, Patricia en Dorien, onze 
supersecretaresses, eens even in de 
bloemetjes zetten !  

  Bedankt voor jullie harde werk en    

  toewijding in onze school !  
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Klaslijsten 

Vrijdagmiddag 30 augustus om 12u00 hangen de nieuwe klaslijsten in onze 
uitstalkast naast de schoolpoort. Voor alle nieuwsgierige kindjes … én hun ma-
ma ’s en papa ‘s ! 

Onze leerkrachten stellen de klassen elk jaar op 
zorgvuldige wijze samen, daarbij zoveel mogelijk 
rekening houdende met vriendjes, maar ook gericht 
op een evenwichtige klassamenstelling. Er worden 
daarna geen wijzigingen meer doorgevoerd .   

  

Schoolrekening 

In de loop van volgende week krijgen jullie de laatste 
schoolrekening via mail doorgestuurd. Aarzel niet om bij 
onduidelijkheden tijdens de eerste week van juli contact 
op te nemen met het schoolsecretariaat. Vragen die op 
een later tijdstip komen zullen pas op het einde van de 
zomervakantie beantwoord worden. Mogen we jullie vra-

gen alle rekeningen tijdig te betalen zodat ook onze facturen tijdig betaald raken. 
Dat lukt ons enkel met jullie hulp ! Alvast bedankt.  

Verloren voorwerpen 

Drinkbussen, koekendozen, turnzakken, brooddozen, shortjes, kousen, vestjes, … je 
weet niet wat je ziet wanneer je de berg achtergelaten voorwerpen hier ziet liggen. 
Mogen wij een warme oproep plaatsen om, wanneer je deze laatste dagen op school 
passeert, even een kijkje te komen nemen of er iets van zoon - of dochterlief bijzit ? 
Je zou er ons een enorm plezier mee doen ! 

Wat blijft liggen gaat tijdens de vakantie onherroepelijk weg. 

De ooievaar 

Ninthe Vangeel ( 13 juni ), zusje van Remy ( L2A ) 
en Nika ( K1A ). 

Lina Julliams ( 14 juni ),  zusje van Tiemen ( L6) 
en Jinte ( L3A). 

We wensen onze bengels en hun fiere ouders veel geluk toe met dit 
nieuwe leven in huis ! 

Inschrijvingen en bereikbaarheid bureel tijdens de zomervakantie 

Tijdens de zomervakantie zal het schoolbureel nog geopend 
zijn tot en met 4 juli en dit van 09.00u tot 15.00u. Daarna 
gooien wij de riem er ook even af, om vanaf maandag 26 
augustus weer elke dag van 09.00u tot 15.00u paraat te zijn.  

Voor vragen, opmerkingen, inschrijvingen, … kan u ons dan 
ook telefonisch bereiken op het nummer 014/566440. 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwipyOWX-fPbAhUMa1AKHYm9DC0QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.sukerbietenfeest.nl%2Fgevonden-voorwerpen%2F&psig=AOvVaw1zV9km-q1G9Yt3nfiJVXiY&ust=1530192413515583
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Schoolorganisatie 2019-2020 

Vrije dagen in het nieuwe schooljaar 2019-2020 

Samen met het rapport krijgen alle kleuters en leer-
lingen een duidelijk overzicht mee waarop alle vakan-
tiedagen én de pedagogische studiedagen van het 
nieuwe schooljaar staan. Je kan dit al op je prikbord 
hangen zodat je geen enkele vrije dag van je kin-
deren mist!! 

Levensbeschouwelijke keuze of  wijziging  ( REMINDER! ) 

 Wens je naar volgend schooljaar een andere godsdienstkeuze te 
 maken? Vraag dan tijdig via het secretariaat naar een formulier. 
 Dit dient VOOR 30/06/2019 ingevuld en ondertekend in ons bezit 
 te zijn. Zo niet, kan de wijziging niet doorgaan.  

Kleuterschool Lagere school 

0KO 

Lien Geerinckx 
(vervanging door 
Griet Nuyts en Noor-
tje Van Hirtum) 

L1A 
Els Cuypers (20 LT) /  
Siemon Bakelants (4 LT) 

1KOA Treesje Vissers L1B Marlies Breugelmans 

1KOB Peggy Heurckmans L2A Gitte Peeters 

2KOA Lily Goovaerts L2B Katrien Geukens 

2KOB Karine Hermans L3A Nele Jonckers 

3KOA Ria Van De Put L3B Pomelien Veraghtert 

3KOB 
Klaartje Vanuytven / 
Griet Nuyts 

L4A 
Lydie Van Herck (20 LT) /  
Siemon Bakelants (4 LT) 

LO Guy Peeters 
L4B Marie Maes 

L5A Gert Vaneynde 

    L6A 

Veerle Hemeleers (18 LT) / 
Dorien Vekemans (4 LT) /  
Siemon Bakelants (2 LT) 

  

L6B 
Charlotte Vanuytven (20 LT) / 
Dorien Vekemans (4 LT) 

Zorgcoör-
dinator 

Ilse Vanlommel 

Zorg 
Edwine Belmans (12 LT) /  
Siemon Bakelants (10 LT) 

LO Guy Peeters 

RKG Dorien Vekemans 

NCZ Charissa Van de Paer (10 LT) / Valerie Clissen (4 LT) 

Islam Nur Aldemir 

ICT Lieva Vervoort / Veerle Hemeleers 

KV Anja Van Hout 

Administratie Christiane Vannuffelen / Patricia Vangenechten / Dorien Mast 

Directeur Kris Karremans 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwimvrnZ7PPbAhUQbFAKHcSBDiYQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.bsaffligem.be%2Findex.php%2Fonzeschool%2Fnieuws-bs-affligem%2F192-bs-affligem-archief%2F1537-vrijaf&psig=


4 

 

Zo, dit was onze laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Nog enkele dagen en de 
schoolpoorten worden gesloten voor 2 maanden vakantie ! De kinderen kunnen dan 
volop genieten van alles wat de zomer met zich meebrengt : zon, water, spel, vriend-
jes en familie … en heel veel rust ! Bedankt aan iedereen voor de fijne samenwerking!  

 

Met zonnige groeten, 
Namens het schoolteam, 
Kris Karremans 
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September 

ZONDAG 1   

MAANDAG 2 Eerste schooldag ! 

DINSDAG 3   

WOENSDAG 4 Info-avond KS 

DONDERDAG 5 
Info-avond LS : 
L3 / L5 : 18u30 
L2 / L4 / L6 : 19u30 

VRIJDAG 6 Start jaarthema ! 

ZATERDAG 7   

ZONDAG 8   

MAANDAG 9 Sportdag Axion L3 

DINSDAG 10   

WOENSDAG 11 Koekeloeredag en info 1ste leerjaar 

DONDERDAG 12 Sportdag Axion L4 

VRIJDAG 13  

ZATERDAG 14   

ZONDAG 15 Start verkeersweek 

MAANDAG 16   

DINSDAG 17 L6 Verkeersdag Laakdal 
Zwemmen L3 

WOENSDAG 18   

DONDERDAG 19 L5 Sportdag 
Zwemmen L4-L6 

VRIJDAG 20 Strapdag 
Zwemmen L5 

ZATERDAG 21 Einde verkeersweek 

ZONDAG 22   

MAANDAG 23   

DINSDAG 24 Scholencross L1 – L5 – L6 

WOENSDAG 25   

DONDERDAG 26 Scholencross L2 – L3 – L4 

VRIJDAG 27 Pedagogische studiedag 

ZATERDAG 28   

ZONDAG 29   

MAANDAG 30 L5 + L6 Bosklassen 


