
 

Nieuwsbrief ouders 
september 2021 
 
 
 
Beste ouders  
 
 
Na deze hopelijk deugddoende zomer van 2021, zijn we blij om op woensdag 1 september onze 
schoolpoorten weer te mogen openen.  
 
Onze schoolorganisatie ziet er dit jaar als volgt uit :  
 

K1 : juf Heidi Bos 
K2 : juf Lesley Maris 
K3 : juf Ingrid Mellebeek 

 
L 1 : juf Sarah Beckers+ eerste graad + (5 lestijden juf Margot als co-teaching)  
L2 : juf Nancy Lavrijs + tweede graad  
L3 : juf Pascale Laenen+ tweede graad (WO) 
L4 : juf Margot Waegemans( ontkoppeling wiskunde en spelling, godsdienst aan 3 en 4)  
L5 : juf Margot Waegemans( ontkoppeling wiskunde, Frans en spelling)  
L6  : juf Lyssia Di Virgilio  + derde graad  
 
Gym kleuter- + lagere school : Meester Jeroen: Verheyden:   
 
 Zorgcoördinator : juf Els Mitchaux 
Juf anderstaligen : juf Sarah Van Ruyssevelt 
 
Kinderverzorgster: juf Annelies Alaerts: dinsdag ( hele dag)  en woensdag 

 
 
Als gedreven team zullen we ons uiterste best doen om er een fijn en leerrijk schooljaar van te 
maken. Zoals altijd streven we samen naar een jaar waarin uw kind optimaal kan ontplooien en 
gelukkig kan zijn. Want ‘zich goed voelen’ is de basis van alle leren. 
 
Indien er toch vragen of problemen zouden zijn, aarzel dan niet om contact op te nemen met 
de klastitularis of met mij. Dan zoeken we samen naar een oplossing. 
 
Wij hopen op een fijne en constructieve samenwerking. 
 
Wij wensen jullie nog enkele mooie vakantiedagen toe. 

 

http://www.denhulst.be/


 

Woensdag 1 september 2021  
Start van het nieuwe schooljaar.  

 
 
Donderdag 2 september 2021 
Voorstellen van het thema waarmee we dit schooljaar volop aan de slag zullen gaan.  
Na een coronajaar vonden wij het als team belangrijk om te werken aan  sociale 
vaardigheden, weerbaarheid en welbevinden. We worden hierbij ondersteund door Ankerpunt 
die het leerkrachtenteam opleidingen en workshops zal aanbieden om onze leerlingen te 
begeleidingen in leer - en groeiprocessen. 
We kregen onze eerste sessie op maandag 23 augustus en kijken er zelf erg naar uit om aan 
de slag te gaan. We werken hiervoor een volledig schooljaar met het boek : Aan de bron van 
de Wondere Ommesprong.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan de bron van de Wondere Ommesprong' is een avontuurlijk dierenverhaal over twee paarden die beiden kans 
maken om leider van hun kudde te worden. Om te bepalen wie de beste leider is, stuurt hun moeder ze op pad 
met een opdracht. Onderweg ontmoeten de paarden andere dieren, elk met hun eigen talenten, vragen en 
twijfels. Op zoek naar antwoorden, beleven ze met zijn allen spannende avonturen en naarmate het verhaal 
vordert, wordt duidelijk wat de Wondere Ommesprong betekent. En... wie wordt de leider? 
                            
 
 
De verhaallijn en de karakters zijn een weerspiegeling van sociale interacties in de klas, de groep of de 
maatschappij. Met behulp van groepsgesprekken, oefeningen en concrete tips worden op speelse wijze 
copingstrategieën aangereikt. Zonder ze expliciet te benoemen, passeren moeilijke kwesties de revue, zoals 
pesten, faalangst, zelfvertrouwen, weerbaarheid, leer- en ontwikkelingsstoornissen (bijvoorbeeld dyscalculie, ASS 
en ADHD) zonder dat er expliciet labels gebruikt worden. Kinderen herkennen verschillende eigenschappen van 
zichzelf in de dieren en ontdekken zo ook hun sterke kanten. Daarnaast leren ze andere kinderen te begrijpen. 

 
 
Dinsdag 7 september  2021 
Info-avond lagere school ( info volgt)  
 

Ter info : 
De school is open van 8u40. 
De lessen beginnen stipt om 9u en eindigen om 15u50. 
Enkel op woensdag eindigen de lessen om 11u45 en op vrijdag om 15u.  



 

Maandag 13 september  2021 
Zwemmen 3,4,5,6 
 
Dinsdag 14 september  2021 
Natuurklassen 3de graad ( info volgt)  
 
Woensdag 15  september  2021 
Info-avond kleuterschool ( info volgt)  
 
Maandag 20 september  2021  
Start zeeklassen derde graad  
 
Dinsdag 21 september 2021  
2de graad : erfgoedwandeling  
 
Zondag 26 september 2021 

Eerste Communie  

 

Maandag 27 september 2021 
Vrije dag voor kleuters en lagere school.  
 
Woensdag 29 september 2021 
Breng je favoriete Sportclub naar school! ( info volgt)  
 
  

Ook nog even dit :  
 
Waar vind je info ?  
Alle communicatie verloopt via Gimme. In de loop van het schooljaar zal dit wijzigen naar 
smartschool, maar daar brengen we jullie tijdig van op de hoogte.  
Vergeten jullie niet om af en toe een kijkje te nemen op onze website ? www.denhulst.be 
Ook daar vind je alle nieuwsbrieven, informatie , nieuwsberichten, …. 
 
Binnenkomen via poort  :  
We gaan opnieuw binnenkomen ( fietsers, voetgangers en zij die met de auto komen) via de 
grote poort en niet meer via de voordeur.  
Aan onze ouders vragen we nog steeds om de school niet te betreden en om een 
mondmasker te dragen aan de schoolpoort en de afstand van 1,5 m te respecteren. Onze 
leerlingen hoeven geen mondmasker meer te dragen, maar ieder is daar uiteraard vrij in.  
 
Gezondheidsbeleid op school :  
We vragen uw medewerking in het kader van het gezondheidsbeleid op school nl. voor de 
persoonlijke verzorging & hygiëne van uw kind. De tijd van de stoffen zakdoekjes ligt voor de 
meesten onder ons al (heel) ver weg. Toch moeten de kinderen hun neus regelmatig eens 
kunnen snuiten. We opteren voor papieren zakdoekjes i.p.v. stoffen, zeker bij verkoudheden. 

http://www.denhulst.be/


 

Omdat heel veel kinderen regelmatig  geen zakdoekje bij hebben vragen we u bij het begin 
van het schooljaar dat uw kind tegen volgende week meebrengt: 

-1 of 2 doosjes tissues: papieren zakdoekjes in rechthoekig kartonnen doosje 
(alle kinderen)                                              

  -een pakje vochtige  doekjes (alleen voor KS) 
 

Gelieve er ook voor te zorgen dat uw kind zo weinig mogelijk afval meebrengt naar school. 
Koekjes zonder papiertje in een doosje en water in de drinkbus. Je kind kan op school 
zijn/haar drinkbus vullen zo vaak als dat nodig is. ( alles naamtekenen aub! )  
 
Opvang :  
We organiseren voor- en naschoolse opvang i.s.m. Baloe. 
Korte opvang in onze school : (inschrijven bij Baloe is niet nodig )  
Ik zet de uren en dagen van korte opvang in onze school hieronder zodat het voor jullie 
duidelijk blijft. Deze opvang wordt georganiseerd door juf Ann , juf Anita , juf Lea en juf 
Marijn. 
 

maandag  7.00 – 8.40 15.50 – 18.00 

dinsdag  7.00 – 8.40 15.50 – 18.00 

woensdag 7.00 – 8.40 / 

donderdag 7.00 – 8.40 15.50 – 18.00 
vrijdag 7.00 – 8.40 15.00 – 18.00 

Kinderen worden naar de opvang gebracht en opgehaald via de deur van Kind en Gezin. Je 
belt aan en een opvangmoeke komt de deur openen.  
Gelieve steeds in te schrijven indien u opvang nodig heeft.  
Je kan de link hiervoor vinden op Gimme.  
 
Opvang bij Baloe ( Kan je enkel naartoe als je ingeschreven bent bij Baloe . Dit doe je in het 
stadhuis van Scherpenheuvel)  
Kinderen die nog opvang nodig hebben na 18. 00 u of kinderen die op woensdagnamiddag 
opvang nodig hebben, worden door het busje van Baloe opgehaald ( onmiddellijk na 
schooltijd) en naar de nieuwe locatie (gemeenteschool) gebracht.  
 
Zwemdata :  
   

  13/09    11/10    25/10    08/11   22/11   06/12    20/12 

3+4+5+6 1+2+5+6 1+2+3+4 3+4+5+6 1+2+5+6 1+2+3+4 3+4+5+6 

 

   17/01     14/02    14/03     28/03     25/04 

1+2+5+6 1+2+3+4 3+4+5+6 1+2+5+6 1+2+3+4 

 

    09/05    20/06 

3+4 +5+6 1+2+5+6 



 

 
  
 
 
 
 
Vrije data en pedagogische studiedagen :  
 

Pedagogische studiedagen woensdag    13/10/2021 

 maandag      31/01/2022 

 woensdag    16/03/2022 

  

Facultatieve verlofdagen      maandag    27/09/2021 

 maandag     23/05/2022 

 
 
 
 

Met vriendelijke groeten  
Het schoolteam   


