Telefoonnummer school: 054/41.00.33

Ons team





















1ste kleuterklas A: Nancy Neyrinck
1ste kleuterklas B: Nele Cauchie
2de kleuterklas: Lieve Haegeman, Rani De Backer
3de kleuterklas: Nathalie Moeremans
1ste leerjaar: Elke Steenhoudt, Rani De Backer
2de leerjaar: Karlien De Vleeschouwer, Céline Coisne
3de leerjaar: Marc Plaete, Céline Coisne
4de leerjaar: Els Nissens, Céline Coisne
5de leerjaar: Gerty Van Boxtael
6de leerjaar: Eveline Menschaert
Beweging kleuters: Kathleen Vrancx
Beweging lager: Elias Denijs
Directeur: Joyce Melis
Zorgteam: Rani De Backer, Sabine De Bock, Leen Stevens
ICT -team: Stefaan De Decker, Leen Stevens
Kinderverzorging: Isabelle Bartels
Voor- en naschoolse opvang: Isabelle Bartels
Administratie: Leen Stevens, Mirella Minnaert
Preventie (lokaal): Steven Haverbeke

Schooluren:
Maandag van 8.45 tot 11.55 uur en van 13.10 tot 15.55 uur.
Dinsdag van 8.45 tot 11.55 uur en van 13.10 tot 15.55 uur.
Woensdag van 8.45 tot 11.30 uur.
Donderdag van 8.45 tot 11.55 uur en van 13.10 tot 15.30 uur
Vrijdag van 8.45 tot 11.55 uur en van 13.10 tot 15.30 uur

Opvang:
Het toezicht door de school begint om 7.00 uur. De leerlingen die voor 8.00 uur op de speelplaats worden afgezet,
moeten naar de opvang. Er is naschoolse opvang tot 18.00 uur. Op woensdag is er opvang tot 12.30 uur.

Verlofkalender






Hervatting van de lessen: woensdag 1 september 2021
Lokale verlofdag: maandag 4 oktober 2021
Herfstvakantie: van zaterdag 30 oktober tot en met zondag 7 november 2021
Pedagogische studiedag: woensdag 1 december 2021
Kerstvakantie: van zaterdag 25 december 2021 tot en met zondag 9 januari 2022
!! De lessen eindigen op vrijdag 24 december om 11.55 uur.








Pedagogische studiedag: woensdag 9 februari 2022
Krokusvakantie: van zaterdag 26 februari tot en met zondag 6 maart 2022
Lokale verlofdag: maandag 7 maart 2022 (Eerste Toog)
Paasvakantie: van zaterdag 2 april tot en met maandag 18 april 2022
Pedagogische studiedag: woensdag 4 mei 2022
Andere vrije dagen:
- donderdag 11 november 2021 (Wapenstilstand)
- donderdag 26 mei 2022 (Hemelvaartsdag)
- vrijdag 27 mei 2022 (brugdag)
- maandag 6 juni 2022 (Pinkstermaandag)

Nog een paar data om te noteren
-

donderdag 9 september 2021
dinsdag 28 september 2021
woensdag 20 oktober 2021
donderdag 20 januari 2022
zondag 23 januari 2022
vrijdag 11 maart 2022
van zondag 13 t.e.m. zondag 20 maart
zondag
2022 1 mei 2022
zaterdag 21 en zondag 22 mei 2022
donderdag 26 mei 2022 (9.15 uur)
donderdag 30 juni 2022
woensdag 27 april 2022

klassikale infoavond
schoolfotograaf
grootouderfeest De Duizendpoot
infoavond sneeuwklassen
Eetfestijn
Bloemenverkoop
sneeuwklassen 6de leerjaar Valmeinier
schoolfeest
heilig vormsel
eerste communie
laatste schooldag (de lessen eindigen om 11.55)
terugkomavond sneeuwklassen
)uur.)

Gelieve op regelmatige basis
uw berichten te controleren en
de enquêtes tijdig in te vullen.

Bij problemen kan u altijd
contact opnemen met onze
secretaresse: Leen Stevens

Jaarthema 2021-2022
‘De Geluksvogels’

‘Geluk valt niet uit de

lucht. Het is dan ook een levenshouding: op
een optimistische manier in het leven staan, je goed in je vel
voelen, jezelf doelen stellen en die realiseren, zin zoeken in het
leven, veerkracht opbouwen, samenleven met anderen en de juiste
keuzes maken. Je levensomstandigheden bepalen maar een
relatief klein stuk van je geluk. Een positieve houding en de manier
waarop je naar de wereld kijkt zijn veel doorslaggevender. Dat
krijg je gedeeltelijk mee van je ouders en andere mensen om je
heen, door voorbeeldgedrag en opvoeding. We kunnen allemaal
leren een beetje opener, optimistischer en gelukkiger te zijn’.
Leo Bormans (Geluk voor kinderen, 2014)

Ons Oudercomité is nog op zoek naar
helpende handen!

Wist je datjes?
 De schoolagenda is een belangrijk communicatiemiddel tussen ouder(s) en leraar. Dagelijks opvolgen is
dus belangrijk.
 De schoolagenda is een hulpmiddel voor uw kind om taken te plannen, zelfstandig te leren werken, in te
zetten op talenten….
 Er kan een studietoelage aangevraagd worden.
 Een bibliotheekbezoek is nooit overbodig.
 De deelname aan zwem- of sportlessen is belangrijk.
 Zwemmen wordt gratis voor kinderen in het zesde leerjaar bij ons op school. Zo compenseren we de
gratis gemiste zwemlessen door Corona. De kinderen die nu in het vijfde en zesde leerjaar zitten, krijgen
geen gratis zwemlessen meer. Zij kregen dit in het tweede leerjaar.
 Er worden regelmatig controles op luizen gehouden door de leraar of het zorgteam.
 Het is belangrijk om steeds een ziektebriefje (max. 3 dagen) of doktersbriefje te bezorgen aan de
klasleraar bij afwezigheid.
 Gelieve steeds te verwittigen bij ziekte, zo kunnen wij het eventueel nemen van maaltijden annuleren. Is
uw kind de dag zelf ziek, dan zijn wij genoodzaakt om de maaltijd toch aan te rekenen. Ook indien u ons
niet laten weten dat uw kind voor een langere periode afwezig zal zijn, rekenen wij de maaltijden aan.
 Het schoolreglement komt eerstdaags online
 Elke week doen wij mee aan ‘Oog voor lekkers’. De mutualiteit kan hiervoor tussenkomen.
 MOS: We bouwen verder aan ons avontuur in de natuur.
 Tijdschriften zijn volledig vrijblijvend (Zie enquête via Smartschool).
 We doen mee aan verscheidene projectweken: Groenten en fruit, meer water drinken, voldoende
bewegen…
Op onze website en op onze facebookpagina komen regelmatig nieuwtjes, foto’s, … Neem zeker een kijkje op:
-

https://www.facebook.com/groups/566929971161241%20en/

en/ of
-

http://overboelare.sintcatharinacollege.be/

Een fijn schooljaar!
Mevr. Joyce en het schoolteam

