
Nieuwsbrief van juni 2022 – start van de vakantie 

Eén palet, vele kleuren! 

 

Beste ouders, kinderen en sympathisanten, 

Bij het lezen van deze editie is de vakantie begonnen. We wensen iedereen een zonnige vakantie toe! 

Na een schooljaar waarin corona ons nog een beetje in de ban had wil ik jullie in deze laatste nieuwsbrief dan ook 

graag nog eens bedanken voor jullie vertrouwen en voor jullie volgehouden geduld in de voorbije periode. Wij zien 

jullie graag volgend schooljaar terug op onze formele en informele contactmomenten die hopelijk terug zoals 

voorheen zullen kunnen doorgaan. 

In deze nieuwsbrief vinden jullie nog wat tekst en beeldmateriaal bij de 

voorbije weken en ook al wat informatie naar volgend schooljaar toe.  

Volgend schooljaar willen we met ons jaarthema: “Wat als taal je kriebelt” 

inzetten op taalstimulering op verschillende creatieve manieren. We stappen in een project met Kunstkuur waarbij 

we enkele uren per week een leerkracht van de academie woord, muziek en dans als versterking krijgen bij ons 

team. De insteek is taalstimulering, de bedoeling is dat we elkaar versterken en leren van elkaar.  

Volgend schooljaar werken we een musical uit die in mei in GC De Kluize zal gebracht worden. Daarvoor zullen we 

ook jullie hulp vragen. Meer info volgt. 

Met het team werken we volgend schooljaar o.a. aan volgende pedagogische prioriteiten: outdoor learning, 

executieve functies en werken we verder aan observeren, evalueren en rapporteren en ook aan mediakundige 

ontwikkeling. We werken hieraan op personeelsvergaderingen, pedagogische studiedagen maar ook in 

uitwisselmomenten met collega’s van de andere scholen van onze scholengemeenschap. Zo versterken we elkaar 

om de kinderen nog beter te kunnen begeleiden. 

We starten onder begeleiding van MOS (milieuzorg op school), gesteund door de provincie, een project waarbij we 

tips en ondersteuning krijgen om de buitenruimte meer en efficiënter te gebruiken. Op De Appelaar willen we het 

groen achter de sportzaal inrichten als speel- en leerruimte. We nemen daar zeker 2 jaar de tijd voor om dit goed 

doordacht te doen. Ondertussen zullen ons verschillende workshops worden aangeboden om een visie te 

ontwikkelen rond outdoor learning. Ook de leerlingen en ouders zullen betrokken worden. De workshop “50 tinten 

groen” (op donderdag 13 oktober om 19.30u) staat open voor ouders. Een workshop wilgenhutten maken zal 

gegeven worden voor de kinderen.  Met dit project willen we o.a. het bewustzijn rond duurzaamheid versterken. 

Het schooljaar start op donderdag 1 september 2022. Op donderdag 25 augustus houden we een 

ontmoetingsmoment om 18u, daarop is iedereen welkom op de verschillende afdelingen. Voor onze nieuwe ouders 

en ouders van mogelijke instappers geven we rondleidingen.  

Wij nodigen jullie, ouders ook al snel uit naar de klas op dinsdag 6 september voor de informatieavond, waarop elke 

leerkracht de werking van de klas toelicht.  

Geniet nu maar eerst van een welverdiende vakantie!   

Directeur Joris 

 

 



We verwelkomen volgend schooljaar 2 nieuwe collega’s:     

* juf Elke Sonck zal in het 1ste en 2de leerjaar samenwerken met juf Nathalie en juf Els                                                                                            

* juf Tanja De Gussemé zal in 3de/4de leerjaar samenwerken met juf Katelijne                                                                             

APPELAAR - IBOE - 1ste en 2de leerjaar Iboe en Appelaar. We ontdekten de mogelijkheden van de 

muziekschool: muziek,  

woord en dans.  

 

 

 

ORGANISATIE KLASSEN SCHOOLJAAR 2022 – 2023  

KLEUTERKLASSEN 

APPELAAR:  Juf Annemie, juf Lydia en juf Anneleen  

ANKER:   Juf Kristine, juf Hilde en kinderverzorgster Christine R. 

IBOE:   Juf Marijke, juf Elke, juf Lieve en kinderverzorgster Els V. 

LAGERE SCHOOL 

APPELAAR:                                                                                                                                                                                 

1L: Juf Nathalie    (1L sluit in de NM aan bij 2L)   en juf Elke S. (op woensdag)                                                                                                                                                                                                      

2L: Juf Els                                                                     en juf Elke S. (op dinsdag-, donderdag- en vrijdagNM)                                                                                                                                                                 

3L:   Juf Hilke          (3L sluit aan bij 4L  op ma en in de NM)                                                                                                          

4L: Juf Claudine                                                                                                                                                                            

5L: Juf Amber L                                                                                                                                                                    

6L: Juf Heidi 

IBOE:                                                                                                                                                                                             

1/2LG: Juf Wendy                                                                                                                                                                                             

3/4LG: Juf Katelijne  + juf Tanja D. 

Bewegingsopvoeding lager + oudste kleuters Appelaar:  Meester Wim  

ICT-coördinator: meester Corneel  

Zorgcoördinator: Juf Hilke  

Administratieve medewerkers: Inge Janssens (maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagvoormiddag) + 

Anne Van Caelenberg (vrijdag)  

Directeur: Mr. Joris 

 



IBOE - De kleuters van Iboe gingen op schoolreis naar het 

Harry Malterpark! Het was een zonovergoten dag en samen 

met enkele ouders en grootouders (én 4 juffen) beleefden ze 

er een onvergetelijke dag. Een prachtige speeltuin, diertjes, 

bootjes, molentjes; kortom, alles wat kleuters gelukkig 

maakt! ’s Middags samen picknicken in dit fijne (dieren)park 

en als afsluiter van de dag nog genieten van een lekker ijsje! 

  

      

        



          

IBOE - Uitstap naar de Helix: het bos in geuren en kleuren. We genoten van een fijne uitstap met veel 

leerrijke spelletjes. 

               

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IBOE - Schoolfeest Iboe 19 juni: thema CIRCUS. Het werd een prachtige dag met een heerlijke barbecue 

en een spectaculair vrij podium. We zijn apetrots op al 
deze artiesten. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  “Circus Iboe”          
dankt u voor uw komst! 

 

 

APPELAAR – 1L - We leerden op een creatieve manier onze weg 

vinden in de bibliotheek!  

 

Papa’s dagje was toppie!     



Het fietsparcours o.l.v. meester Wim was reuzeleuk: we deden verschillende proefjes! Allemaal geslaagd! 

             
 

ANKER - Vlucht KA3L1  

Woensdag 22 juni om 

19.00u namen onze 

kinderen, ouders van 

3°kleuterklassers en de 

grootouders vlucht 

KA3L1 bestemming 

Appelaar.                          

Iedereen vond de weg 

naar gate 22A. 

Met een tussenlanding 

in Frankrijk en Italië 

kwamen we aan in 

Kleurenland. 

De eindbestemming 

was België. Op het lied: 

”Ik hou van U”, van 

Noordkaap deelden 

onze kapoenen hun 

geschenkjes uit aan de 

grootouders. 

Er waren 5 koffers 

achtergebleven. 

Gelukkig durfde de gezagvoerder ( Mr. Joris) en zijn crew de koffers openen. Daarin zaten de welverdiende diploma’s 

van onze 3° kleuterklassers! 

Proficiat aan Louise, Juta, Rhys Stellan, Anna en Senn met hun behaalde diploma! Veel succes in de Appelaar! 

We sloten de avond feestelijk af met de polonaise! Deze eindigde aan de bar waar de ouderraad ons verwende met 

een hapje en een drankje! 

Dank aan allen die ons hielpen deze feestelijke vlucht te organiseren.   (Meer foto’s op onze website) 

De kapoenen van het Ankerschooltje en de juffen wensen jullie een zonnige en deugddoende vakantie! 



 

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN:  

SCHOOLJAAR 2022-2023 
 

 

 

BEGIN VAN HET SCHOOLJAAR EN HERVATTING VAN DE LESSEN: 

 

Donderdag 1 september 2022 

 

VRIJE DAGEN VAN HET EERSTE TRIMESTER: 

 

- Pedagogische studiedag:  woensdag 21 september 2022 

 

- Lokale verlofdag: maandag 10 oktober 2022 

 

- Pedagogische studiedag:  vrijdag 21 oktober 2022 

 

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

 

- Wapenstilstand:  vrijdag 11 november 2022 

 

- !!! opgelet:  vrijdag 23 december is het school tot 11.50uur !!! 

- Kerstvakantie:  van zaterdag 24 december 2022 tot en met zondag 8 januari 2023 

 

VRIJE DAGEN VAN HET TWEEDE TRIMESTER: 

 

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

 

- Pedagogische studiedag:  woensdag 8 maart 2023 

 

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

 

VRIJE DAGEN VAN HET DERDE TRIMESTER: 

 

- Dag van de arbeid:  maandag 1 mei 2023 

 

- O.L.H.-Hemelvaart:  donderdag 18 mei 2023 

- Brugdag O.L.H.-Hemelvaart:  vrijdag 19 mei 2023 

 

- Pinkstermaandag:  maandag 29 mei 2023 

- Lokale verlofdag:  dinsdag 30 mei 2023 

 

EINDE VAN HET SCHOOLJAAR    Vrijdag 30 juni: einde om 11u50 

 

Om te noteren: 

Eetfestijn:  zondag 23 oktober 2022 

Spaghettifestijn:  vrijdag 10 maart 2023 

Eerste Communie Oosterzele zondag 23 april 2023 om 09.30 uur 

Vormsel Oosterzele: 29 – 30 april 2023 

Musical De Appelaar – Anker – Iboe   vrijdag 5 en zaterdag 6 mei 2023 


