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Nieuwsbrief voor ouders 

Betreft: info over de start van het schooljaar  

 

 

Beste ouders, 

 

• Hopelijk hebben jullie de voorbije weken samen met het gezin kunnen genieten van een zonnige, 

ontspannende vakantie en werden de batterijen weer goed opgeladen.  

      Ondertussen naderen de laatste dagen van augustus en kijken we samen met jullie uit naar de start   

      van het nieuwe schooljaar. 

De lessen hervatten op donderdag 1 september met een volledige lesdag. 

 

• Op deze eerste schooldag nodigt de ouderraad alle ouders uit voor een gezellige babbel bij  

een tas koffie in de kapel. Nadat alle kinderen de speelplaats verlaten hebben, zal om iets na  

08.30 u de poort Kerkstraat hiervoor terug geopend worden.   

 

• Het ziekteverlof van onze directeur, Jan Van Hoofstat, werd verlengd  tot aan de herfstvakantie.  

Voorlopig blijft Iris Liekens aangesteld als directeur ad interim.  Bij haar afwezigheid neemt 

Vanessa Paelinckx als vervangend directeur de lopende zaken waar. 

 

• Momenteel gelden er geen specifieke beperkingen omwille van  COVID-19. De school blijft 

preventief wel optimaal inzetten op ventileren en handhygiëne. Verder willen we u ook vragen 

om zieke kinderen steeds thuis te houden. 

 

• Momenteel worden de grondplaten van de oude Chirogebouwen  verwijderd. Vermoedelijk zullen 

snel daarna de werken aan de nieuwbouw Chirolokalen starten. Doordat de werfzone grenst aan 

de schoolsite kan er hinder zijn van werfverkeer aan de tuinpoort (parking binnengebied Emiel 

Dewittstraat).  

 

• Regeling voor het ophalen en afzetten van leerlingen: 

✓ Onthaal laatkomers:  

- De eerste bel gaat (08.28 u en 13.28 u) en nodigt de leerlingen uit om in de rij te gaan 

staan.  

- Bij het tweede belsignaal (08.30 u en 13.30 u) sluiten de poorten.  

- Wie laattijdig toekomt, meldt zich aan de voordeur (via secretariaat). De leerling krijgt 

daar een briefje waarop de reden van het laattijdig toekomen staat genoteerd. De namen 

van de laatkomers worden op lijsten bewaard zodat de ouders hiervan regelmatig via een 

brief op de hoogte kunnen worden gebracht. 

  

mailto:info@sint-hubertusschool.be


 

 

 

✓ Middagpauze kleuterschool: 

- De kleuters die tijdens de middagpauze op school blijven, eten in de speelzaal in 2 beurten: 

om 12.05 u K1 en om 12.40 u K2 en K3. 

- De kindjes uit K1AB,K1C en K1D blijven in hun klas tot ze daar door de ouders worden 

opgehaald.  

- De kleuters uit K2A, K2B, K3A en K3B stellen zich om 12.05 u op in hun vaste rij. De 

ouders halen hun kind uit de rij om naar huis te gaan. Als de ouders de speelplaats verlaten 

hebben, ontbinden deze rijen zodat de ineters kunnen gaan spelen.  

- Tussen 12.15 u en 13.15 u staan er middagtoezichters op de speelplaats. 

✓ Middagpauze lagere school: 

- De leerlingen van L1 eten op maandag en donderdag mee in de refter van de kleuterschool.  

De leerkrachten begeleiden hen om 12.05 u tot in de refter. 

Op dinsdag en vrijdag eten deze kinderen in de klas. 

- De leerlingen van L2 eten op dinsdag en vrijdag in de kleuterrefter. 

            De ineters gaan onder begeleiding van de leerkracht naar de refter. 

            Op maandag en donderdag eten ze in de klas. 

- Leerlingen van L3, L4, L5 en L6 eten alle dagen in de klas tussen 12.05 u en 12.30 u. 

Vanaf 12.30 u staan er middagtoezichters op de speelplaats LS en gaan de leerlingen onder 

toezicht van de leerkracht naar buiten.  

- Leerlingen die thuis gaan eten, verlaten om 12.05 u op een rustige manier het klaslokaal 

om aan de poort een rij te vormen. De poortwachters geven deze kinderen toestemming om 

het schooldomein te verlaten. Om 12.15 u worden zowel de tuinpoort als de poort 

Kerkstraat gesloten.    

✓ Einde van de lesdag:  

- Kinderen die van de ouders toestemming hebben om alleen naar huis te gaan, stellen zich 

op in de rij aan de poort Kerkstraat (dambord) of aan de tuinpoort (op de helling).  

- De leerlingen die worden opgehaald staan om 15.25 u bij de klasleerkracht in hun vaste 

klasrij op de speelplaats. De ouders gaan tot aan de rij. Ze doen teken naar hun kind maar 

hij/zij vertrekt pas uit de rij op aangeven van de leerkracht.  

- Enkel de kinderen van K1AB, K1C en K1D blijven in hun klas tot ze daar door de ouders 

worden opgehaald. 

- De poortwachters openen bij het tweede belsignaal om 15.25 u de poorten zodat de ouders 

het schooldomein kunnen betreden.  

Gelieve voor gesprekken een afspraak te maken zodat de leerkrachten zich tijden het 

afhaalmoment kunnen concentreren op de kinderen.  

De poorten worden zo snel mogelijk weer gesloten (uiterlijk om 15.40 u)! 

 

• In de loop van de eerste lesweken zullen alle klasleerkrachten jullie uitnodigen voor  

een infoavond waarop ze toelichting geven bij hun werking en klasafspraken. 

Deze klassikale oudercontacten gaan door op volgende momenten: 

✓ voor K1AB op woensdag 7 september om 20 uur; 

✓ voor K1C en K1D op maandag 12 september om 20 uur; 

✓ voor K2A en  K2B op dinsdag 6 september om 20 uur; 

✓ voor K3A en K3B op woensdag 7 september om 19.30 uur; 



 

 

 

✓ voor L1A, L1B en L1C op dinsdag 6 september om 20 uur; 

✓ voor L2A en L2B op dinsdag 13 september om 20 uur; 

✓ voor L3A en L3B op dinsdag 6 september om 19 uur; 

✓ voor L4A en L4B op dinsdag 6 september om 18 uur; 

✓ voor L5A, L5B en L6A op maandag 12 september om 18 uur; 

✓ voor L6B op donderdag 8 september om 20 uur. 

 

• U kan de leerkrachten steeds contacteren via mail: 

voornaam.familienaam@sint-hubertusschool.be 

 

• Belangrijke data schooljaar 2022-2023: 

✓ Eerste facultatieve vrije dag: maandag 3 oktober 2022 

✓ Herfstvakantie: van maandag 31 oktober tot en met zondag 6 november 2022 

✓ Tweede facultatieve vrije dag: maandag 7 november 2022 (Niel jaarmarkt) 

✓ Wapenstilstand: vrijdag 11 november 2022 

✓ Schoolfotograaf: maandag 14 november 2022 

✓ Kerstvakantie: van maandag 26 december 2022 tot en met zondag 8 januari 2023 

✓ Pedagogische studiedag: maandag 30 januari 2023 

✓ Krokusvakantie: van maandag 20 tot en met zondag 26 februari 2023 

✓ Paasvakantie: van maandag 3 tot en met zondag 16 april 2023  

✓ Feest van de Arbeid: maandag 1 mei 2023 

✓ Ons-Heer-Hemelvaart: donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei 2023 (brugdag) 

✓ Pedagogische studiedag: vrijdag 26 mei 2023 

✓ Pinkstermaandag: 29 mei 2023 

✓ Schoolfotograaf voor peuterklas: dinsdag 6 juni 2023 

✓ Zomervakantie: van zaterdag 1 juli tot en met donderdag 31 augustus 2023 

 

 

 

     We wensen alle kinderen, ouders en leerkrachten een schitterend schooljaar! 

 

 

      Met vriendelijke groeten, 

 

      Iris Liekens        Vanessa Paelinckx 

      directeur ad interim       vervangend directeur 

      iris.liekens@sint-hubertusschool.be                      vanessa.paelinckx@sint-hubertusschool.be 

 

 


