
Nieuwsbrief van september 2022 – start 
van het schooljaar 

Beste ouders, kinderen en sympathisanten, 

Bij het begin van dit schooljaar wens ik jullie allemaal een fijn en leerrijk schooljaar toe. Met ons jaarthema: “Wat als 

taal je kriebelt” zullen we 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.  

We werken ook een musical uit die op 5 en 6 mei in GC De Kluize zal gebracht worden. Daarvoor zullen we ook jullie 

hulp vragen. Meer info volgt. 

Met het team werken we dit 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. 

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. Jullie krijgen hier nog een briefje voor mee. 

 

Directeur Joris 

 

is ons digitale briefje. Graag blijven we dit medium gebruiken in combinatie met briefjes in de 

agenda van de kinderen. Soms kunnen we jullie met een digitaal briefje sneller op de hoogte 

brengen van activiteiten of een dringende mededeling bezorgen. Daarom graag de vraag om  jullie 

gegevens up-to-date te houden zodat de boodschappen correct terecht komen. Is een e-mailadres veranderd laat 

het weten dan passen we dit onmiddellijk aan. U kan dit aanduiden op de fiche die jullie meekrijgen ter controle. 

Dank u voor jullie medewerking.  

 

 

 

 



KLEUTERKLASSEN 

APPELAAR:  K1: Juf Annemie, K2/3: juf Lydia en juf Anneleen (elk halftijds, systeem van do tot woe) 

ANKER: KA1: Juf Kristine (op ma, di en woe om de 14 dagen) en juf Kim (op do en vr om de 14 

dagen) , KA2/3: juf Hilde   --- op woensdag en vrijdag komt kinderverzorgster Christine R.  

IBOE: KG1: Juf Marijke en op vrijdag juf Elke,                                                                                                             

KG2/3: juf Elke (ma, di en woe) en juf Lieve (woe, do en vr)   --- kinderverzorgster Els V. 

komt ondersteunen op maandag- en donderdagvoormiddag 

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 Titania                                                                                                                                                                             

5L: Juf Amber L                                                                                                                                                                    

6L: Juf Heidi 

IBOE:                                                                                                                                                                                             

1/2LG: Juf Wendy                                                                                                                                                                                             

3/4LG: Juf Katelijne (ma, di en woe om de 14 dagen)  + juf Tanja D. (woe om de 14 dagen, do en vr) 

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 

 

ORGANISATIE KLASSEN SCHOOLJAAR 2022 – 2023  

We verwelkomen dit schooljaar 4 nieuwe collega’s:     

* juf Titania Magerman zal juf Claudine vervangen in het 4de leerjaar op De Appelaar                                                                                       

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

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

* juf Kim Van Tricht neemt in KA1 voor haar rekening als juf Kristine er niet is, zij geeft ook de bewegingslessen aan 

de kleuters van ons Ankerschooltje 

Juf Claudine is vanaf 1 september op rustpensioen, juf Hanne gaat in VB De Wegwijzer (Balegem) aan de slag en juf 

Katelijne gaat halftijds werken. 

Ook gebeurde er een klaswissel waarbij juf Anneleen en juf Lydia  héél gemotiveerd zijn om nu eens de oudste 

kleuters onder hun vleugels te nemen en Juf Annemie met veel zorg en toewijding de allerkleinsten voor haar 

rekening neemt. Omdat de jongste kleuters met niet veel zijn zullen zij regelmatig activiteiten samen met de andere 

kleuters doen zodat ook zij genoeg worden uitgedaagd. Juf Jasmijn heeft geen klasuren meer, zij wordt ingeschakeld 

indien er anderstalige nieuwkomers zijn om te ondersteunen. In Iboe zijn dit voorlopig nog 2 lestijden. 

Juf Kim Van Tricht neemt een deel van de uren van juf Kristine op ons Ankerschooltje voor zich (op donderdag en 

vrijdag) want Kristine gaat vanaf nu halftijds werken.   



 

 

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 

 



     BUS VAN IBOE NAAR APPELAAR VOOR SCHOOLTIJD EN TERUG NA SCHOOLTIJD: 

Voor kinderen die naar De Appelaar naar school komen en met de schoolbus mee willen: 

 Opgelet: ’s morgens vertrekt de schoolbus vanop Iboe naar De Appelaar om 8.30u, op vrijdag is dit al om 8.15u!!! 

Zorg dus dat de kinderen op tijd aanwezig zijn. Met de opvangdame is afgesproken dat kinderen die aanwezig zijn 

om op de bus te wachten niet worden opgetekend op de opvanglijst. Alleen als ze meer dan een half uur vroeger zijn 

dan zal dit wel gebeuren. Hetzelfde geldt voor na schooltijd (15.55u of 11.50u op woensdag of 15.05u op vrijdag). De 

bus is dan terug op Iboe om 16.10u, 12.05u of 15.20u. Als de kinderen vóór het volgende half uur worden opgehaald 

worden ze niet opgetekend. 

Op maandag, donderdag en vrijdag is meester Wim chauffeur van dienst, op dinsdag en woensdag is dit Piet 

Verstraeten van het schoolbestuur. 

Tot op de bus! 

Klussen op ons Ankerschooltje met 

ouders, grootouders en kinderen … 

Duizendmaal dank en meer. Het nieuwe 

schooljaar kan kleurrijk van start. De zijgevel 

werd een kunstwerk, het molentje met fietsjes 

rijdt weer soepeler en lijkt terug nieuw, het 

jaarthema staat duidelijk in de kijker. Allemaal 

dankzij de hulp van enkele enthousiaste 

ouders en kinderen en een handige opa!      

       



           MENU VOOR DE MAAND SEPTEMBER: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nieuwsbrief kan u ook altijd terugvinden, in het kleur, op onze website: 

www.vrijebasisschooloosterzele.be  

De maandmenu staat ook apart op onze website en wordt minstens een week voor het begin van de 

maand gepubliceerd. 

 

 

 

 

 

Maandpunt Sociale 

vaardigheden  

De bever                                        

Ik ben de bever en ik zorg        

voor jou en jan en alleman. 

Voor al je zorgen sta ik borg. 

Ik verzorg iedereen zoveel ik 

kan.  

http://www.vrijebasisschooloosterzele.be/


SEPTEMBER 2022 

 

D 1 september 
Begin schooljaar 
 

V 2 september 
11u:  Voorstelling van SAMWD Oosterzele in GC De Kluize voor                                                                                                
1L+2L+3L+1/2LG+3/4LG                                                                        

Z 3 september  

Z 4 september  

M 5 september  

D 6 september 
Leerplanavond op alle afdelingen (om 19u: alle kleuterklassen; om 20u: alle  
lagere schoolklassen)                          

W 7 september  

D 8 september  

V 9 september  

Z 10 september  

Z 11 september  

M 12 september APPELAAR: Zwemmen 3L+4L in VM 

D 13 september  

W 14 september 
                                                                                   Bosklassen 3-4L Appelaar en Iboe 
                                                                                                                                             

D 15 september 
                                                                                   Bosklassen 3-4L Appelaar en Iboe 
APPELAAR: Zwemmen lager (VM: 5l+6l, NM: 1L+2L) 

V 16 september 
                                                                                   Bosklassen 3-4L Appelaar en Iboe 
IBOE: Zwemmen lager in NM (enkel 1/2LG deze keer)  
STRAPDAG 

Z 17 september  

Z 18 september  

M 19 september  

D 20 september 16.20u: Personeelsvergadering 2 

W 21 september Pedagogische studiedag: outdoor learning 

D 22 september 
APPELAAR + IBOE: Scholenveldloop lager (op voetbalvelden Scheldewindeke) 
20u: ouderraad Iboe 

V 23 september  

Z 24 september  

Z 25 september  

M 26 september 
APPELAAR: Zwemmen 3L+4L in VM  
 

D 27 september  

W 28 september  

D 29 september APPELAAR: Zwemmen lager (VM: 5l+6l, NM: 1L+2L) 

V 30 september 
IBOE: 12.45u-15.15u: Kronkeldiedoe voor 1/2LG in Herzele 
IBOE: Zwemmen lager in NM 

 
Komen er nog activiteiten bij dan krijgen jullie sowieso nog een briefje mee met meer uitleg over die activiteit. 


