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Tableau vivant in 4A . 
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Nooit te oud om te leren . 

 

Onze leerkrachten gaan ook dit jaar op nascholing. 
 

• Snelcursus ZILL (Zin in leren! Zin in leven!). 
• Verplichte taalscreening basisonderwijs: Salto. 
• Pagadderpracht: leuke ideeën en technieken gelinkt aan kunst. 
• Pleidooi voor preventie. 
• EHBO-cursus. 
• Impulsdag schoolpastoraal. 
• Hoogsensitiviteit in de kleuterklas. 
• Inleefnamiddag STOS (Spraak-taalontwikkelingsstoornis). 
• Praktische aanbevelingen om begrijpend lezen te verbeteren. 
• Slechtziende- en blinde leerlingen begeleiden in het basisonderwijs. 
• Startdag MOEV. 
 

Er valt altijd ‘iets’ te beleven in onze school. 
 

 

• we op 2 september gestart zijn met 391 kinderen in onze school. 
• de schooltoeslag vanaf schooljaar 2019-2020 de vroegere schooltoelage. ver-

vangt. U ontvangt de schooltoeslag in het najaar automatisch van uw uitbetaler 
van het Groeipakket.  

• vanaf schooljaar 2019-2020 kinderen vanaf 3 jaar die Nederlandstalig kleu-
ter, lager of secundair onderwijs volgen in Vlaanderen of Brussel als extra kun-
nen rekenen op een jaarlijkse schooltoeslag als het inkomen van de ouders (of 
de ouder en eventuele partner waar het kind gedomicilieerd is na een echt-
scheiding) voldoet aan de inkomensvoorwaarde. 

Wist je dat ... 

Familienieuws. 

Juf Kaat (1A) werd de trotse oma van kleine Rune. 
Juf Hilde (dir) werd de fiere oma van kleine Noé en kleine Ella. 
We wensen hen en hun familie een dikke proficiat. 
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Strapdag vrijdag 20 september. 

Ook dit jaar nemen we deel aan de jaarlijkse STRAPDAG. 
Dan blijft de auto aan de kant en komen zoveel mogelijk leerlingen te voet of met 
de fiets naar school. De campagne wil benadrukken dat duurzaam verplaatsen 
leuk, gezond, goed voor het milieu en vooral laagdrempelig is. 
De dienst ruimtelijke planning en mobiliteit van de stad Mechelen maakt hiervoor 
weer een deel van onze schoolomgeving auto- en parkeervrij. 
Ook binnen de schoolmuren organiseren we tal van stap- en trapactiviteiten. 
Vergeet je fiets niet te pimpen! 
Je mag deze dag ook rolschaatsen, skateboard, hooverboard… meebrengen. 
 

Dit jaar is het de eerste keer dat we als Octopusschool zullen deelnemen. Aan on-
ze schoolpoort staat al geruime tijd een Octopuspaal maar vanaf dit schooljaar zijn 
we officieel een Octopusschool. 
Het Octopusplan zorgt ervoor dat heel wat gemeenten zich engageerden om werk 
te maken van duurzaam woon-schoolverkeer en verkeersveilige schoolomgevin-
gen. 
Ook de activiteiten georganiseerd door de verkeerswerkgroep van de ouderraad 
dragen hiertoe bij. 
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Kalender 

17/09/2019  Infoavond zorgteam. 
18/09/2019  Dag van de sportclub. 
19/09/2019  Fietscontrole. 
   Bezoek aan Planckendael voor 3KAB. 
20/09/2019  Strapdag. 
21/09/2019  Vlaamse vredesweek. 
tot 02/10/2019 

23/09/2019  Zeeklassen voor 5 en 6. 
tot 27/09/2019 

25/09/2019  Vlaamse scholenveldloop. 
30/09/2019  Vrijaf. 
09/10/2019  Fruitschildag (ouderraad). 
13/10/2019  Week van het bos. 
tot 20/10/2019 

14/10/2019  Klasoverschrijdende muzonamiddag. 
15/10/2019  Medisch schooltoezicht voor 1A en 5A (school). 
16/10/2019  Pedagogische studiedag: vrij voor al onze leerlingen. 
18/10/2019  Muzovoorstelling ‘Hector’ voor 5 en 6, aangeboden door de  
   ouderraad. 
   Hercontrole fietsen. 
   MOEV- Rollebolle voor 2KAB en 3KAB. 
22/10/2019  Medisch schooltoezicht voor 1B en 5B (school). 
23/10/2019  Grootouderfeest. 
24/10/2019  Grootouderfeest. 
25/10/2019  Herfstrapport. 
26/10/2019  Herfstvakantie. 
tot 03/11/2019 

04/11/2019  Start fluoactie. 
   Muzoworkshop ‘Ritmedans’ voor 2KAB en 3KAB, aangeboden  
   door de ouderraad. 
05/11/2019  Muzoworkshop ‘Boemshakala’ voor 1AB, aangeboden door de  
   ouderraad. 
06/11/2019  Muzoworkshop ‘Boemshakala’ voor 2AB, aangeboden door de  
   ouderraad. 
11/11/2019  Vrijaf. 
15/11/2019  Medisch schooltoezicht voor 4A (school). 
16/11/2019  Magisch Muizen (ouderraad). 
20/11/2019  Muzoworkshop voor 1KACD, aangeboden door de ouderraad. 
22/11/2019  Medisch schooltoezicht voor 4B (school). 
26/11/2019  Medisch schooltoezicht voor 6A (centrum). 
03/12/2019  Medisch schooltoezicht voor 6B (centrum). 
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Muzovoorstellingen en workshops van de ouderraad. 

Instapklas en eerste kleuterklas:  
Workshop op school van vzw ‘Spelenderwijzer’ . 
20/11/2019 

 

Tweede en derde kleuterklas: 
Workshop ritmedans op school van vzw 'Daar zit muziek in". 
4/11/2019 

  

Eerste en tweede leerjaar: 
Workshop boemshakalala op school van vzw ‘Daar zit muziek in”.  
5/11 en 6/11 

Derde leerjaar en vierde leerjaar: 
Bezoek aan de beiaardschool van Mechelen.  
Dit bezoek zal plaats vinden op een donderdag in februari / maart, 
waarschijnlijk een hele dag (voormiddag beiaardschool; namiddag bezoek Sint -
Romboutstoren).   
Data nog niet gekend. 
 

Vijfde en zesde leerjaar: 
Voorstelling ‘Hector’ op verplaatsing (Antwerp Symphony Orchestra) op 
18/10/2019. 
 

05/12/2019 

tot  13/12/2019 Toetsenperiode lagere school. 
13/12/2019  Soepdag ouderraad. 
14/12/2019  Kerstmarkt. 
18/12/2019  Kerstrapport. 
19/12/2019  Oudercontact. 

   Ouderraadcafé. 
21/12/2019  Kerstvakantie. 
tot 05/01/2020  
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2 september …. Om 8.35 uur ging de schoolbel en begonnen we met z’n allen, 
kleuters, kinderen van de lagere school, leerkrachten en het directieteam vol goede 
moed aan een nieuw schooljaar! 

Dit jaar volgen we het thema ‘Handen vol hoop’ en daarom werden de kinderen 
onthaald met een high five, een knuffel, een handdruk, een vuistje .  

We zagen een glimlach, maar ook enkele traantjes. Gelukkig werden die snel ge-

droogd en konden we echt van start gaan. Wij zijn er klaar voor! 

Start van het nieuwe schooljaar! 
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Alles op een rijtje! (‘Dankoewel’ om hier rekening mee te houden!) 

• De jongste kleuters van de instap- en 1
ste
 kleuterklas verlaten de school via de 

peuteruitgang. 
 

• Bij het openen van de schoolpoort kunnen de kleuters en alle leerlingen 
(nieuwe afspraak!) de speelplaats verlaten onder begeleiding van hun ouders, 
grootouders… 

 

• Rijen hebben voorrang! (tijdens het vertrek van de rijen mag niemand anders 
de school verlaten!) 

 

• Nadat alle rijen vertrokken zijn en alle kinderen van de overdekte speelplaats 
zijn, krijgen de ouders… toegang tot de speelplaats.  

 

• Leerlingen die op aanvraag een buspasje… ontvangen hebben, verlaten de 
school steeds onder volledige verantwoordelijkheid van de ouders. 

 

• Ouders… wachten steeds op de kiezelsteentjes of achter de rode stenen on-
der het afdak, zo hebben we een beter overzicht en hinderen we de rijen en 
fietsers niet. 

 

• Opgelet, de K&R-strook mag niet verward worden met een zone voor kortpar-
keren. Opdat de zone optimaal zou renderen, is het zeer belangrijk dat de ou-
ders niet langer dan nodig blijven staan om hun kinderen af te zetten of op te 
pikken.  

 

• Gebruik steeds het zebrapad. 
 

• Parkeren doe je niet overal… en zeker nooit op het fiets- of zebrapad! 
 

• Vergeet niet: schoolomgeving = zone 30! 
 

• Geef het goede voorbeeld, alle kinderen (en leerkrachten) zijn je meer dan 
dankbaar! 

 

Meester Koen         
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