September 2022
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Begin van het nieuwe schooljaar
Welkom aan alle kinderen van ‘de Waaier’ !

262 leerlingen stappen onze schoolpoort binnen (139 jongens - 123 meisjes). 20 gemotiveerde, enthousiaste
leerkrachten begeleiden deze bonte groep! Aan allen een
boeiend en leerrijk schooljaar!
Op donderdagochtend rollen wij de rode loper uit voor onze
nieuwelingen!
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19.00 uur - infoavond in de klas van je zoon/dochter
Fietscontrole op de speelplaats
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19.00 uur - infoavond in de klas van je zoon/dochter
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Sport en spel in de Rulheyde
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Lilse Bergen - verplaatsing met de fiets
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20.00 uur - vergadering ouderraad

Gesubs. Vrije Lagere School ’de Waaier’ - Mgr. Cardijnstraat 39 - 2460 Kasterlee
Tel: 014 85 00 69 - E-mail : info@vbs-dewaaier.be - Web-site : www.vbs-dewaaier.be
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VRIJAF voor leerlingen en leerkrachten

Van di 27/9 tot vr 30/9

Knikkerweek in onze school, leerlingen spelen op de speelplaats
met meegebrachte knikkers
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‘Breng je sportclub naar school’ - kom naar school in de outfit
van je favoriete sport/sportclub.
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ZWEMDATA : eerste trimester
op maandag: 3A - 3B - 3C - 4A - 4B - 6A - 6B

12.09

-

10.10

24.10

14.11

28.11

12.12

12.10

26.10

16.11

30.11

14.12

14.10

28.10

25.11

09.12

23.12

op woensdag: 2B - 2A - 1B - 1A

14.09

28.09

op vrijdag: 5C - 5B - 5A

16.09

30.09

De kosten worden verrekend via de schoolrekening.

juf Conny - 1A

juf Ann - 1A

juf Kathleen - 1B

juf Liesbeth - 2A

juf Viviane - 2B

juf Paula - 3A

juf Hannelore - 3B

juf Peggy - 3C

juf Annelies - 4A

juf Jinthe - 4B

juf Stien - 5A

juf Elke - 5B

juf Charline - 5C

meester jo - 6A

juf Miriam - 6B

juf Bieke zorgcoördinator

meester Chiel 3A 3C 6B

meester Tim - zorg

juf An - LO

juf Evy - directeur

Marianne -

adm. medewerker

Ellen -

adm. medewerker

Leen -

adm. medewerker

Fietscontrole
Wat is er verplicht aan je fiets??
De verplichte onderdelen zijn:
• witte reflector vooraan;
• rode reflector achteraan;
• in elke pedaal twee gele/oranje reflectoren;
• twee zijdelingse reflectoren per wiel en/of een witte
reflecterende streep op de zijkanten van de banden;
• twee goed werkende remmen (vooraan en achteraan);
• een bel.

‘Oproep!’
Alle kinderen mogen, indien
mogelijk, een doos
papieren zakdoekjes
meebrengen.
Dankjewel!

Veilig naar school!
Gemachtigde opzichters
Ook dit schooljaar zullen er ’s ochtends gemachtigde opzichters staan op strategische locaties nabij de scholen. We sommen de concrete locaties nog even op:
• Markt / Binnenpad (gemeentehuis)
• Markt / Geelsebaan (café de Leeuw)
• Geelsebaan / Melkstraat (frituur dix-neuf)
• Pastorijstraat / Mgr. Heylenstraat (apotheek Van Ballaer)
• Pastorijstraat / Mgr. Cardijnstraat

Fietsstraten
Ter herinnering: de bestaande fietsstraten
blijven behouden! De fietsstraten herken
je met de borden F111/F113 en de rode
slemlaag die het begin en het einde
aanduiden. In een fietsstraat mag je maximum 30 km/ uur rijden en mag een auto
of ander motorvoertuig geen fietsers
inhalen!

Schoolstraat
Het principe van de schoolstraat in
de Mgr. Cardijnstraat blijft behouden: tussen 8u15 en 8u45 is het
verboden voor gemotoriseerd verkeer
om de straat in te rijden tussen de
Mgr. Heylenstraat en Pastorijstraat.
Ook de bareel zal opnieuw in werking
treden!

Inzamelen van gebruikte batterijen, lege
inktpatronen én plastieken dopjes
In de fietsenrekken aan de Mgr. Cardijnstraat bevinden
zich binnenkort de tonnen waarin uw zoon/dochter het
gebruikte materiaal kan/mag deponeren. Voor elke
gevulde ton (batterijen/inktpatronen) krijgt de school
een presentje. Met een volle zak plastieken dopjes helpen we de blindengeleidehonden. Dus, inzamelen maar!

Bike2School, want echte helden fietsen naar school
Wist je dat je vanaf september opnieuw kan sparen voor bucks? Ook nieuwe leerlingen kunnen deelnemen en mee beginnen sparen. Klinkt dat als muziek in je oren?
Lees dan snel verder!
Bike2School, want echte helden fietsen, steppen of stappen naar school….
Vanaf september 2022 kan je virtuele munten of ‘bucks’ sparen elke keer je met de
fiets, met de step, de bus of te voet naar school komt. Een handige tag aan je fietswiel of je boekentas en een scanner aan de schoolpoort zorgen ervoor dat elke ochtend dat je naar school stapt, stept of fietst je bucks kan verdienen. Je kan de bucks
uitgeven met je eigen persoonlijke bike2school betaalkaart die je samen met je tag
van de school krijgt.
Die bucks zijn ook echt iets waard, want je kan ze uitgeven bij deelnemende lokale
handelaars voor een waarde van 10 cent per buck. Hoe snel kan je die bucks dan
verdienen? Als je 2 dagen duurzaam naar school komt krijg je 1 buck, of 0,10 euro.
Sommige weken kan je zelfs dubbele punten verdien!
Is dit je eerste jaar op de school of deed je vorig jaar nog niet mee? Aarzel dan niet
om in te schrijven. Als je vorig jaar al mee deed dan kan je met je tag en betaalkaart
gewoon verder sparen. Ben je je tag verloren? Laat snel iets weten aan je school om
een nieuwe tag te krijgen en opnieuw te sparen. Inschrijven voor de eerste keer?
Geef een seintje aan de klasleerkracht.
Wil je graag nog wat meer informatie, neem dan een kijkje op www.iok.be/
bike2school of https://www.kasterlee.be/product/3084/
bike2school.
Dit project werd gerealiseerd met financiële steun van EFRO Vlaanderen - GTI
Kempen, Vlaanderen en de provincie Antwerpen.

01 september ‘22: Het nieuwe schooljaar vangt aan!
08.09

19.00 uur - infoavond voor 1ste, 2deen 3de lj.

12.09 – 19.09 fietscontrole op de speelplaats
13.09
klasfoto’s
13.09
19.00 uur - infoavond voor 4de, 5deen 6de lj.
15.09
Rulheyde voor 3de en 4de leerjaar
16.09
Rulheyde voor 1ste en 2de leerjaar
16.09
Lilse Bergen voor 5de en 6de leerjaar
19.09
20.00 uur - vergadering ouderraad
23.09
Cultuurdag 3de leerjaar
26.09
VRIJAF voor leerlingen en leerkrachten
27.09 – 30.09 knikkerweek in onze school, leerlingen spelen op de speelplaats
met meegebrachte knikkers
28.09
‘Breng je sportclub naar school’ - kom naar school in de outfit van je favoriete
sport/sportclub
04.10
wieltjesdag voor 4de, 5de en 6de leerjaar
05.10
dag van de leerkracht
06.10
wieltjesdag voor 1ste, 2de en 3de leerjaar
09.10 – 16.10 week van het bos
12.10
scholencross
19.10
VRIJAF voor leerlingen, pedagogische studiedag voor leerkrachten
20.10
sportdag voor 2de graad
24.10 – 28.10 hercontrole fietsen
24.10 – 27.10 rapporten voor 2de, 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar
28.10
sponsortocht
31.10 – 04.11: VRIJAF – herfstvakantie
Rapporten - oudercontact 1ste leerjaar : datum wordt nog meegedeeld
11.11
VRIJAF voor leerlingen en leerkrachten — Wapenstilstand
10.11
fluo-dag
23.11
VRIJAF voor leerlingen, pedagogische studiedag voor leerkrachten
06.12
Sint op bezoek
09.12
speelgoeddag
19.12 – 22.12 rapporten + oudercontact
26.12 – 06.01 VRIJAF – kerstvakantie
??
Sneeuwklassen - datum wordt nog meegedeeld
09.02
individuele foto’s en familiefoto’s
10.02
dikke truiendag

13.02
gekke sokkendag
14.02
hartjesdag
15.02
gekke schoenendag
16.02
gekke kapseldag
17.02
carnavalsfeest in Kasterlee
20.02 – 24.02 VRIJAF – krokusvakantie
17.03
VRIJAF voor leerlingen en leerkrachten
27.03 – 30.03 rapporten + oudercontact, met plantjesverkoop
28.03
wieltjesdag voor 4de, 5de en 6de leerjaar
29.03
Rondleiding Frans Masereel Centrum voor 5A
30.03
wieltjesdag voor 1ste, 2de en 3de leerjaar
30.03
Rondleiding Frans Masereel Centrum voor 5B en 5C
03.04 – 14.04 VRIJAF – paasvakantie
09.04
Pasen
24.04 – 28.04 knikkerweek in onze school, leerlingen spelen op de speelplaats
met meegebrachte knikkers
29.04
14.30 uur – H. Vormsel in onze parochie
01.05
VRIJAF – Dag van de Arbeid
11.05
sportdag voor 1ste graad
12.05
sportdag voor 3de graad
14.05
11.00 uur – Eerste communie in onze parochie
17.05
VRIJAF voor de leerlingen, pedagogische studiedag voor leerkrachten
18.05
VRIJAF – Hemelvaartsdag
19.05
VRIJAF – Brugdag
28.05
Pinksteren
29.05
VRIJAF – pinkstermaandag
30.05
wieltjesdag voor 4de, 5de en 6de leerjaar
01.06
wieltjesdag voor 1ste, 2de en 3de leerjaar
23.06
Rulheyde voor 1 graad
26.06
Rulheyde voor 1 graad
27.06
Rulheyde voor 1 graad
27.06
proclamatie voor zesdeklassers
28.06 – 29.06 rapporten + vrijblijvend oudercontact
30.06
Laatste HALVE schooldag

Aan alle ouders van onze nieuwkomers
Maandelijks bezorgen wij een activiteitenkalender via mail met eventuele ‘Nieuwtjes’ en
‘Prikbord’.
Overige briefwisseling trachten wij eveneens zoveel mogelijk via mail te bezorgen. Indien u liever brieven, activiteitenkalender… op papier wil ontvangen, dan laat u dit best aan de klasleraar
weten.
Foto’s van uitstappen,… worden na de activiteit zo spoedig mogelijk op de website gezet.

Wat zit er in mijn boekentas?
Brooddoos, fruitdoosje/koekendoosje en drinkbus. Ook een doos papieren zakdoekjes is handig.
1ste leerjaar: krijgen een elastomap van de school
2de/3de/4de lj: een elastomap is handig.
5de/6de lj: een harmonicamap is handig .

Wat zit er in mijn turnzak ?
- T-shirt en short (via bestellijst)
- turnpantoffels of sportschoenen met kleurvaste zool (van thuis meebrengen)
!! Turnzak ontvangt elke nieuweling van de school

Wat zit er in mijn zwemzak ?
- badpak / zwembroek
- plastieken zak
- bandjes / blokjes indien nodig
- elastiekje indien lange haren
!! Een zwemzak ontvangt elke nieuweling van de school. Een nieuwe zwemzak kost 5,- EUR.

Wat doe ik met uitnodigingen voor een verjaardagsfeestje - kerstkaartje?
NIET mee naar school nemen.
Alle ouders die toelating geven om een adressen- /mailadressenlijst te
ontvangen, vinden die ook in de mailbox

