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Niel, 4 oktober 2022 

 
Nieuwsbrief voor ouders 
Betreft: Allerlei mededelingen: schoolkledij, tuinpoort, mailverkeer, actie “Oog voor lekkers”  
 

 

Beste ouders, 

 

• Wat gaat dat snel! De eerste schoolmaand is alweer achter de rug. 
En ondertussen hebben de mooie, warme zomerweken reeds plaats geruimd voor echt herfstweer. 
Omwille van het wisselvallige weer en het feit dat we blijven inzetten op maximaal verluchten en 
ventileren raden we u aan om uw kind in laagjes te kleden. Zo hebben de leerlingen zelf de 
mogelijkheid om zich naargelang de gevoelstemperatuur in het klaslokaal warmer of frisser  
te kleden. 

 
• Wegens werkzaamheden op de werf van Chiro zal op donderdag 6 oktober en vrijdag 7 oktober 

de tuinpoort (aan parking binnengebied Emiel Dewittstraat) niet geopend worden. Door het vele 
werfverkeer kunnen we dan geen veilige doorgang voor leerlingen en ouders garanderen. 
Gedurende deze 2 dagen zal de school dus enkel toegankelijk zijn via de hoofdingang in de 
Kerkstraat. 

 
• Na de klassikale oudercontacten van september ontvingen alle ouders waarvan het mailadres 

gekend is, een testmailtje. We baseren ons hiervoor op de gegevens die u invulde op het 
inschrijvingsformulier van uw kind. Indien u graag de mailtjes van de school ontvangt en deze 
testmail niet kreeg of uw mailadres wijzigt dan kan u dit steeds doorgeven aan juf Vanessa via 
vanessa.paelinckx@sint-hubertusschool.be.  
Alle nieuwsbrieven en belangrijke info vindt u ook terug op de website van de school. 
 

• Vanaf vrijdag 7 oktober tot en met vrijdag 16 juni krijgen de leerlingen wekelijks gratis een 
stuk fruit of groente. Dit gezond  tussendoortje wordt gesubsidieerd door “Oog voor lekkers” en 
de gemeente Niel. De kinderen eten hierdoor op vrijdagvoormiddag geen koek.  
We zijn nog op zoek naar bereidwillige (groot-)ouders die op vrijdagochtend willen helpen bij het 
wassen, schillen en verdelen van dit gezond tussendoortje. Geïnteresseerden kunnen hun 
contactgegevens doorgeven aan juf Vanessa. 
 

• Mogen we u vragen om afwezigheden van leerplichtige leerlingen zo snel mogelijk te wettigen. 
De klasleerkrachten moeten hierrond de nodige administratie verrichten. Gelieve ondertekende 
ziektebriefjes en originele doktersattesten steeds aan de leerkracht te bezorgen. Ook als u 
reeds een foto van het attest mailde, ontvangen we graag het origineel van zodra uw kind terug 
naar school komt.    
 



 
 

• Belangrijke data schooljaar 2022-2023: 
ü Herfstvakantie: van maandag 31 oktober tot en met zondag 6 november 2022 
ü Tweede facultatieve vrije dag: maandag 7 november 2022 (Niel jaarmarkt) 
ü Wapenstilstand: vrijdag 11 november 2022 
ü Schoolfotograaf: maandag 14 november 2022 
ü Kerstvakantie: van maandag 26 december 2022 tot en met zondag 8 januari 2023 
ü Pedagogische studiedag: maandag 30 januari 2023 
ü Krokusvakantie: van maandag 20 tot en met zondag 26 februari 2023 
ü Paasvakantie: van maandag 3 tot en met zondag 16 april 2023  
ü Feest van de Arbeid: maandag 1 mei 2023 
ü Ons-Heer-Hemelvaart: donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei 2023 (brugdag) 
ü Pedagogische studiedag: vrijdag 26 mei 2023 
ü Pinkstermaandag: 29 mei 2023 
ü Schoolfotograaf voor peuterklas: dinsdag 6 juni 2023 
ü Zomervakantie: van zaterdag 1 juli tot en met donderdag 31 augustus 2023 

 
 

 
      Met vriendelijke groeten, 
 
      Iris Liekens        Vanessa Paelinckx 
      directeur ad interim       vervangend directeur 
      iris.liekens@sint-hubertusschool.be                      vanessa.paelinckx@sint-hubertusschool.be 

 

 


