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VOORWOORD  

GEACHTE OUDER,  

BESTE LEERLING, 

Dit is alweer de laatste 
infobrief van dit 
schooljaar. Het einde 
van het schooljaar    
betekent zomer en 
grote vakantie.         
Even afstand nemen 
van het dagelijkse 
gebeuren.   

Acht weken niet naar 
school en misschien wel 
op vakantie gaan.      
Een tijd van uitrusten 
en niks moeten. Doen 
waar je zin in hebt en 
plezier maken. Thuis of 
ergens anders, dat 
maakt niet uit… 

In ieder geval tijd om op 
adem te komen na alle 
drukke gebeurtenissen 
van de afgelopen 
maanden.  

  

 
 

Het einde van een schooljaar is ook de periode waarin we gaan          
evalueren. Als schoolteam kijken we fier terug op de vele activiteiten en           
verwezenlijkingen van het voorbije jaar: 

• interessante leeractiviteiten 

• de invoering en uitwerking van LIST doorheen de volledige           
basisschool 

• de uitwerking van de digisprong in onze kleuterklassen 

• spetterende sportdagen 

• realisatie van het nieuwe afdak in onze lagere school 

• de verdere uitwerking van de kleuterspeelplaats Centrum en de      
speelplaats in de Leefschool 

• het in gebruik nemen van een nieuwe klas lager in de Leefschool 

• goed uitgewerkte daguitstappen 

• een nieuw logo voor de Leefschool 

• geslaagde eindejaarsactiviteiten 

• ... 

 

Maar we durven ook kritisch kijken naar dingen die beter kunnen. 
Samen met ouders, leerlingen en leerkrachten proberen we de school 
op allerlei vlakken steeds beter en dynamischer te maken.  

De tevredenheidsenquête die dit schooljaar werd afgenomen leert ons 
dat ouders vertrouwen hebben in de school en in zijn werking, maar dat 
er uiteraard ook een aantal werkpunten zijn.  

Zo hopen we dat het reserveringsprogramma voor de maaltijden       
verfijnd kan worden in de loop van volgend schooljaar, zodat het       
reserveren gebruiksvriendelijker wordt. Daarnaast willen we nog extra 
inzetten op een algemeen efficiëntere communicatie.  
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VOORWOORD  

Een paar ouders gaven 
aan dat de 
schoolomgeving      
misschien anders kan 
georganiseerd worden, 
bijvoorbeeld met     
eenrichtingsstraten.      

Een dergelijke beslissing 
ligt niet in onze handen. 
We gaan het wel verder 
opnemen in          
samenspraak met de 
stad Dendermonde  
binnen het kader van 
veilige         
schoolomgevingen.  

Op pedagogisch vlak 
vertrekken we voor alle 
klassen vanuit de 6 
bouwstenen van       
begrijpend lezen en  
willen we onze focus 
extra leggen op goed 
taalonderwijs. Dit zorgt 
voor meer kansen en 
mogelijkheden bij de 
verwerking van nieuwe 
leerstof.  

   

 
 

Wij willen ook verder inzetten op cognitief sterk functionerende        
leerlingen. Zo starten wij in onze kleuterschool met een                      
kleuteruniversiteit en in de lagere school met de kangoeroedag.  

Infrastructureel wordt tijdens de zomermaanden juli en augustus een 
extra kleuterklas gecreëerd en in de loop van volgend schooljaar zal een 
nieuwe fietsenstalling voor de lagere school geplaatst worden,       
samen met een atrium op de speelplaats van de lagere school.  

Op dit moment zijn we volop bezig met de voorbereidingen voor het 
nieuwe schooljaar. Eind augustus organiseren we een openklasdag met 
infomoment op zaterdag 27 augustus 2022 (voormiddag Centrum en 
namiddag Leefschool: zie ook voorpagina). 

In deze infobrief kan u alvast een aantal geplande items lezen voor    
volgend schooljaar. Rond 23 augustus ontvangt u via Smartschool de 
infobrief voor september met alle praktische informatie voor donderdag 
1 september.  

Tot slot wil ik iedereen bedanken die dit schooljaar op welke wijze dan 
ook een bijdrage heeft geleverd aan onze school. Gezamenlijk kunnen 
bouwen (letterlijk en figuurlijk) aan een school, die blijft groeien en 
bloeien, is een uitdaging.  

Rest mij nog iedereen een leuke vakantie toe te wensen. 

          

     Met vriendelijke groeten, 

     Kathy Van Langenhoven 

     Directeur 
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PERSARTIKELS 

 

UIT HET LAATSTE 
NIEUWS  

  4 
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PERSARTIKEL KLEUTERWERKING 
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SUBSIDIEPROJECT 

‘WIE LEEST DIE WINT!’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHOOLJAAR 2022-2023 
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 …de openingsuren van het schoolsecretariaat tijdens de zomermaanden 
juli en augustus de volgende zijn: 

 ...we ook volgend schooljaar samenwerken met de firma Agape voor het 
serveren van warme maaltijden, enkel in het Centrum. Dit bedrijf werkt 
bijna uitsluitend voor scholen en levert evenwichtige en gezonde            
maaltijden. Zij worden daarbij geadviseerd door diëtisten en experten.            

       Vanaf maandag 19 september 2022 biedt onze school opnieuw warme                                                                                   
maaltijden aan. Indien uw kind hiervan gebruik wil maken dan kan u vanaf nu al 

reserveren en dit nog tot en met 30 augustus 2022. De afspraken met            
betrekking tot de betaling blijven ongewijzigd. De kostprijs bedraagt voor een 

kleuter 3.30 euro en voor een kind van de lagere school 3.85 euro per maaltijd. 
  8 

 ...je op de website van 

onze school, maar ook 

via de berichtgeving op 

Smartschool de         

kalender voor het 

schooljaar 2022-2023 

kan raadplegen vanaf   

5 juli 2022. In de       

kalender worden ook 

de geplande ICT-lessen, 

STEM-lessen en     

zwemlessen               

opgenomen! 
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 ...de oudste kleuters van het centrum 2 wenmomenten hadden met de juffen van het eerste        
leerjaar. Zij zetten op 1 september de stap naar de lagere school. In het kader van het zoemtraject    
tussen K3 en L1 deden ze samen allerlei taal- en rekenspelletjes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ...er voor de kleuters een grote springhappening werd georganiseerd op donderdag 23 juni 
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 ...het jaarthema voor het schooljaar 2022-2023 ‘GELUK’ is!                                                                 

We vertekken vanuit verschillende definities rond geluk: het 
tijdsgebonden kader, het objectieve en het subjectieve, …                                                         
We leren dat geluk vooral in kleine dingen zit! 

 

 ...het schoolreglement, de infobrochure en de activiteitenkalender            
2022-2023 te lezen zijn op de website van de school en op Smartschool   
vanaf 5 juli 2022 

 

 ...de kangoeroedag in de lagere school en                       
de kleuteruniversiteit vanaf de 3e week van september   
starten 

 

 ...wij voor volgend schooljaar ook terug 
vragen om voor elke voormiddag een 
stukje fruit te voorzien. ‘s Namiddags mag 
een koek (geen chocolade!). We blijven 
ook zelf fruit promoten. Daarom stappen 
wij vanaf oktober 2022 opnieuw in het 
project ‘Tutti Frutti’ in. Dit zal ongeveer 
een 20-tal weken duren.  

 

 ...het extra uur inzichtelijk en contextueel lezen op niveau voor het 4e, 5e en 
6e leerjaar volgend schooljaar opnieuw doorgaat op woensdag het 4e lesuur 

 

 ...ons leerkrachtenteam nascholingen volgt rond een effieciënt talenbeleid in 
samenwerking met Thomas More hogeschool en de universiteit van           
Antwerpen. 

 ...onze school ook  
volgend schooljaar 
nog voor- en na-
schoolse opvang    
aanbiedt. ‘s Ochtends 
van 7:00 tot 8:00 en    
‘s avonds van 15:15 
tot 17:30 onder     
leiding van juf Greet.                         
De kostprijs hiervoor 
is 0.95 euro per      
beginnend half uur. 
Zie ook infobrochure!      
De aangepaste versie 
staat vanaf 5 juli op 
de website. Indien uw 
kind langer in de    
naschoolse opvang 
moet blijven, is het 
aangeraden gebruik 
te maken van de         
naschoolse opvang 
van de stad             
Dendermonde. Alle 
info vindt u ook in de 
infobrochure op de 
website van de 
school. 



 11 

 

Houd onze facebookpagina in het oog   Volg ons op instagram  

 ...onze school vanaf volgend schooljaar opnieuw deelneemt aan lerende netwerken rond onderwijs 
aan cognitief sterk functionerende leerlingen. Het is ons doel om zoveel mogelijk uitwisseling van 
kennis en expertise met en tussen de deelnemende scholen te stimuleren. Zo willen we een         
kwaliteitsvol onderwijsaanbod en een goede ondersteuning van cognitief sterk functionerende   
leerlingen in onze school verder uitbouwen. 

 ...wij ook volgend schooljaar blijvend inzetten op ‘Sherborne’ in alle 
kleuterklassen. Dit is een bewegingsmethode waarbij                               
bewegingsactiviteiten individueel, met 2 of met meer worden                
aangeboden. Het doel hiervan is de ontwikkeling van de totale              
persoonlijkheid van elk kind te bevorderen.  

 ...onze kinderen van de lagere school in het nieuwe schooljaar        
wekelijks op dinsdagmiddag van 12:45 tot 13:30 kunnen deelnemen aan 
een lessenreeks rond ‘mindfulness’. 

 ...op de briefwisseling van de Leefschool vanaf volgend schooljaar het 
nieuwe logo te zien zal zijn. Dit werd feestelijk ingehuldigd tijdens het 
Leeffestival, een zeer geslaagd en zonnig schoolfeest op zaterdag 11 juni. 

 

 

Tot slot: 

We wensen u allen een fijne zomervakantie!                                                                                                       
Tot op de openklasdag eind augustus en/of tot donderdag 1 september... 


