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Jaarthema: “Vele pluimen maken sterke vleugels”

Een compliment, een dikke duim, een bemoedigend woord,... Vele kleine gebaren smelten samen tot
groot geluk in een kinderhart.
Dit schooljaar gaan we aan de slag met het boek van Leo Bormans, “Geluk voor kinderen”, waar 10
vogels de 10 sleutels tot geluk illustreren. We nemen de kinderen mee in de zoektocht naar geluk en
gaan aan de slag met allerlei pluimen en complimenten om onze kinderen de kracht te geven om te
vliegen!



1 september!

We zijn blij dat we alle leerlingen weer op school mogen ontvangen. We zetten hieronder nog enkele
dingen op een rijtje, zodat 1 september een fantastische dag wordt! We starten onmiddellijk met een
volledige lesdag.

● Vooropvang: Tussen 7u en 8.10u is er opvang op school (betalend tot 8u). Inkom via de
schoolpoort (inkomhal). U mag uw kind tot aan de speelzaal begeleiden.

● Vanaf 8.10u:
○ Ingang kleuterschool: inkomhal van de school
○ ingang lagere school: grijze hek (linkerkant van de school, (linkerkant van de school,

tussen café “De Chalet” en Watermolendreef 183)
○ Verwelkoming op de speelplaats: Gelieve afscheid te nemen aan de schoolpoort of aan

de grijze poort van het schooldomein.
Uitzondering voor 1 september:

● Ouders van de eerste kleuterklas mogen even mee tot aan de klas. U houdt het
afscheid best kort, dan is het eventuele verdriet ook van korte duur.

● Ouders van kleuters van K2 en K3 mogen mee tot op de speelplaats. Bij
voorkeur slechts 1 ouder. Gelieve bij het belsignaal de speelplaats te verlaten.

● De ouders van kinderen in het eerste leerjaar mogen tot 8.25u mee op de
speelplaats.

Vanaf 2 september wordt uw kind van aan de inkomhal/ het grijze hek mee door de
leerkrachten begeleid naar de speelplaats.

● Belsignaal om 8.25u: de leerlingen verzamelen in hun rijen met de nieuwe leerkracht. De
ouders van kinderen in L1 mogen nog even hun kind uitzwaaien op deze belangrijke dag en
verlaten daarna de school.

● Om 12.05u is het middagpauze. Leerlingen die naar huis gaan eten kunnen afgehaald worden
aan de inkomhal. Kinderen van de lagere school kunnen ook met de rij de school verlaten. Zij
worden begeleid tot aan de A. Rodenbachstraat. Gelieve uw kind in te lichten en de leerkracht
op de hoogte te brengen. De leerlingen kunnen vanaf 13.10u via de inkomhal weer naar de
speelplaats.

● Einde schooldag: 15.30u
● Afhalen leerlingen

○ KS, L1, L2 en L3: via de inkomhal  van de school
○ L4, L5 en L6: via het grijze hek (linkerkant van de school, tussen café “De Chalet” en

Watermolendreef 183).
○ Voetgangersrij en fietsenrij: verlaten de school via het grijze hek (linkerkant van de

school, tussen café “De Chalet” en Watermolendreef 183). Moet uw kind mee met de
voetgangersrij? Gelieve dit te melden aan de leerkracht.

● Tot 18u: opvang op school: ouders mogen hun kind afhalen aan de speelzaal (via de
speelplaats van de lagere school)

● Broers en zussen uit de kleuter- en lagere school kunnen als ze dat willen steeds éénzelfde
in-/uitgang gebruiken. Voor het afhalen kan u dat best even met de leerkrachten van al uw
kinderen bespreken.



Meebrengen naar school: schooltas, water in een herbruikbare fles, een gevulde brooddoos, een
stukje fruit en een koekje in een doosje. Zorg ervoor dat op alles de naam en klas van uw kind
duidelijk vermeld staat! Schoolmateriaal krijgt uw kind in de klas.

Nieuws

Afwezigheden
Is uw kind ziek of kan uw kind wegens andere redenen niet naar school komen?
Gelieve steeds vóór 9u ‘s ochtends het secretariaat of de leerkracht te verwittigen.
Dit kan telefonisch (03 776 45 22) , via Questi of mail.

Algemene informatiebundel
Omdat we weten dat u in het begin van het schooljaar veel nieuw informatie krijgt, hebben we een
algemene informatiebrochure gemaakt, waarin de belangrijkste afspraken van school staan.
Deze brochure is een aanvulling op de informatie die u van de leerkracht krijgt. U kan deze algemene
infobrochure altijd raadplegen via de website, maar hij wordt u ook via Questi bezorgd. Neem deze
zeker door, zo start het nieuwe schooljaar goed!

Nieuw pedagogisch project
Elke school heeft een visie, over hoe de school wil werken om het beste uit de kinderen te halen.
Onze school heeft vanaf dit jaar een nieuw pedagogisch project. We vertrekken vanuit 10 punten,
waarbij we benadrukken dat we het kind centraal plaatsen en dat we samenwerken met alle
betrokken partijen ten voordele van de ontwikkeling van het kind. Je kan dit terugvinden vooraan in
het schoolreglement.

Nieuw rapport
Vanaf dit schooljaar zal het rapport van uw kind er wat anders uitzien. We hebben namelijk het
rapport grondig vernieuwd. We veranderen niet alleen van layout. U zal zien dat er geen
totaalpercentages en gemiddelden meer op het rapport staan. We focussen ons op wat al goed gaat
en proberen uw kind aan te moedigen en te helpen waar het nog moeilijk gaat. We vinden het
belangrijk dat kinderen zich niet meer kunnen vergelijken op basis van een “totaal”, maar leren kijken
naar hun groeimogelijkheden en talenten.

Schooltoelage
Kinderen die kleuteronderwijs, lager of secundair
onderwijs volgen in een door de Vlaamse
Gemeenschap erkende, gesubsidieerde of
gefinancierde onderwijsinstelling kunnen jaarlijks een
schooltoeslag krijgen als ze aan de voorwaarden
voldoen.
Krijgt een kind al een Groeipakket? Dan ontvangt
het de schooltoeslag automatisch als het er recht
op heeft. Er is geen aanvraag nodig.

http://www.olvp.be/bawat/
http://www.olvp.be/bawat/images/pdf/2022-2023_Schoolreglement_OLVP_Watermolendreef.pdf


De schooltoeslag wordt tussen september en december betaald. Dat gebeurt één keer per schooljaar.
Het bedrag hangt af van het gezinsinkomen en de gezinssamenstelling.
Lees meer over de voorwaarden en toekenning van de schooltoeslag op www.schooltoeslagen.be.
Heb je nog vragen? Neem contact op via ons contactformulier of via info@groeipakket.be.

Groene speelplaats
Het wordt steeds duidelijker! De aanleg van groenzones is deze zomer gebeurd. Nu de planten nog.
Die zullen pas in november geplant worden. Dat is een betere periode om de planten een goede start
te geven.

Archeologische opgravingen
Op dit moment leidt Erfpunt in Sint-Niklaas een archeologische opgraving
van een site uit de prehistorie, de steentijd. Iedereen is welkom om de
opgraving te bezoeken in het weekend van Open Monumenten Dag. Dat
kan helemaal gratis op zaterdag 10 september van 14u tot 17u en op
zondag 11 september van 10u tot 17u.
Er worden leuke opdrachten voor kinderen en families voorzien, zoals
kennis maken met het leven uit de prehistorie (steentijd), demonstratie
vuur maken, boogschieten,... Het hele gezin is welkom!
Locatie: Watermolenstraat 106, Sint-Niklaas (Belsele).

Questi: Maak je klaar voor het nieuwe schooljaar!
Wist u dat u oudere berichten kan archiveren? Zo hoeft u deze niet steeds te
zien, maar je kan ze nog altijd bekijken. Als er iemand opnieuw een bericht
stuurt, zal dit ook terug actief worden en krijg je dit te zien.
Hoe doe je dat?
In de app kan je eenvoudig een gesprek naar links swipen. Dan zie je het balkje
rood worden en verschijnt er een archiefdoos. Zo simpel gaat dat. Op de
computer kan je een gesprek aanvinken en dan op het archiefdoosje klikken.

Familienieuws

We verwelkomen:

Lina, een zusje voor Ilyas (L1A) en Yanis Chaabar (L5A)

Arend, een broertje voor Liezl (K1A), Aagje (K3C) en Grim Van Mieghem(L2A)

We nemen afscheid van:

José Merlier, oud-voorzitter schoolbestuur OLVP-scholen Sint-Niklaas

Adem Morina, vader Arbnore (poetspersoneel), opa van Laura (K3C), Oltiana (L2C) en Adea
Bajrami (L5A)

http://www.schooltoeslagen.be/
https://www.groeipakket.be/contact


Belangrijke data

Ter info: Onze agenda kan u steeds via de website raadplegen en toevoegen aan uw eigen Google
agenda.
KS = Kleuterschool
LS = Lagere School

September

Do 1 Eerste schooldag

Di 6 L2: Kronkeldiedoe

Ma 12 20u: oudercomité

Di 13 16u: Personeelsvergadering: geen studie voor LS, wel opvang
19.30u: Infoavond openluchtklassen L5

Vr 16 Strapdag

Vr 16 - Vr 23 Week op Wielen

Wo 21 pedagogische studiedag = GEEN SCHOOL

Di 27 - Do 29 K1: oudercontact

Wo 28 L1: openlesdag - Dag van de sportclub

Oktober

Ma 3 Lokale verlofdag = GEEN SCHOOL

Ma 10 L1: Kronkeldiedoe
16u: Personeelsvergadering: geen studie voor LS, wel opvang

Vr 14 Schoolfotograaf

Di 18 - Do 20 K2-K3: oudercontact

Za 22 Halloweentocht (= NIEUW!)

Di 25 - Do 27 LS: oudercontact

Do 27 Infomoment instappers

Vr 28 LS: rapport 1

Ma 31 Start herfstvakantie = GEEN SCHOOL

November

Di 1 - Zo 6 Herfstvakantie = GEEN SCHOOL



Ma 7 Instapmoment peuters

Vr 11 Wapenstilstand = GEEN SCHOOL

Di 15 16u: Personeelsvergadering: geen studie voor LS, wel opvang

Vr 18 Presentatiefeest

Wo 23 Pedagogische studiedag = GEEN SCHOOL

December

Ma 5 Sinterklaas op school

Di 13 16u: Personeelsvergadering: geen studie voor LS, wel opvang

Vr 16 Winterdrink

Do 22 Infomoment instappers

Vr 23 Rapport 2

Za 24 Start kerstvakantie

Januari

Zo 8 Einde kerstvakantie

Ma 9 Instapmoment peuters

Wo 18 Pedagogische studiedag = GEEN SCHOOL

Februari

Ma 1 Instap peuters

Ma 6 16u: Personeelsvergadering: geen studie voor LS, wel opvang

Di 14 - Do 16 LS: oudercontact

Do 16 Infomoment instappers

Vr 17 Rapport 3

Za 18 - Zo 26 Krokusvakantie = GEEN SCHOOL

Ma 27 Instapmoment peuters

Di 28 KS: oudercontact

Maart

Do 2 KS: oudercontact

Di 14 16u: Personeelsvergadering: geen studie voor LS, wel opvang



Vr 17 Lokale verlofdag = GEEN SCHOOL

Vr 24 KS: Grootouderfeest

Di 28 - Do 30 L6: oudercontact

Do 30 Infomoment instappers

April

Za 1 - Zo 16 Paasvakantie

Ma 17 Instapmoment peuters

Di 18 16u: Personeelsvergadering: geen studie voor LS, wel opvang

Za 22 - Zo 23 Vormselvieringen

Ma 24 - Vr KS: mama- en papaweken

Ma 24 L5: American Games

Vr 28 Rapport 4

Mei

Ma 1 Dag van de Arbeid = GEEN SCHOOL

Za 6 Eerste communie

Do 11 Infomoment instappers

Vr 12 K2: Rollebolle

Ma 15 16u: Personeelsvergadering: geen studie voor LS, wel opvang

Do 18 - Vr 19 Onze - Lieve - Heer - Hemelvaart + brugdag = GEEN SCHOOL

Ma 22 Instapmoment peuters

Wo 24 Pedagogische studiedag = GEEN SCHOOL

Ma 29 Pinkstermaandag = GEEN SCHOOL

Di 30 L5: vertrek openluchtklassen

Juni

Vr 2 L5: Terugkomst openluchtklassen

Za 3 Schoolfeest

Ma 12 16u: Personeelsvergadering: geen studie voor LS, wel opvang

Di 20 - Do 22 KS: oudercontact



Vr 23 LS: Schoolreis

Ma 26 -Di 27 L1-5: oudercontact

Di 27 Rapport 5

Wo 28 19u: Dankavond L6

Vr 30 Laatste schooldag (einde om 12.05u)


