
 

DE VERHUIS STAAT VOOR DE DEUR…. 

De kinderen van het lager verhuizen donderdag 21 maart naar de 

Dapperheidstraat.  

Wij kijken uit naar al die ruimte maar het is 

natuurlijk ook wel wat spannend…. 

 

De officiele ingang voor de kinderen en de 

ouders is via de speelplaats! 

 

Lena heeft de tunnel alvast ook goedgekeurd op de speelplaats! 

 

Vorige week werd de laatste hand gelegd aan het gebouw, zo werden 

de gordijnen al opgehangen…  

Er zijn nog heel wat afwerkingswerkjes maar die komen ze in de 

weekenden doen! 

 

 

Er is zowel een trap als lift aanwezig in ons nieuw gebouw. 

In de kijker 

 
          18 maart 2019 
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Het secretariaat zit bij het binnen komen links van de ingang. 

Bureau van Brigitte zal je terug vinden aan de andere zij-ingang van 

het gebouw. 

Naast het secretariaat bevindt zich de bureau van Kelly. 

Nog een deurtje verder kan je aankloppen bij onze brugfiguur 

Kristel. 

 

Klas Lena zit bij het binnenkomen op het gelijkvloers links op het 

einde in de gang. 

Klas Charlotte zit op het eerste verdiep boven de klas van Lena. 

Klas Sophie zit op het eerste verdiep in het midden. 

 

 

Het uitzicht op het groendak brengt veel rust in onze gang. 

 

 

 

 

 

 

 

Wie zit waar?... 
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Een zee van ruimte in onze eetzaal nodigt uit om te dansen. 

Ochtendopvang 

Vóór 8:00 uur worden de kinderen van het lager door de stibo 

opgevangen op de locatie Heldenplein. 

Om 8:00 uur komt de leerkracht die voortoezicht doet de kinderen van 

het lager ophalen en wordt er toezicht gehouden voor het lager op de 

locatie Dapperheidstraat. 

Indien er nog geen leerkracht aanwezig is op de speelplaats of de 

eetzaal in de Dapperheidstraat, wacht je met je kindje totdat die 

aanwezig is. 

Na 8:00 uur worden de kinderen van de lagere school niet meer 

opgevangen in het Heldenplein, maar ga je met je kind meteen naar 

het gebouw in de Dapperheidstraat. 

Speeltijden 

Op maandag en woensdag spelen kleuter en lager om 10:00 uur 

samen op het Heldenplein. 

De andere 10-uur speeltijden spelen we elk apart. 

Middagspeeltijd 

Voorlopig spelen kleuter en lager nog even apart tijdens de 

middagspeeltijd. 

Na de verhuis bekijken we de mogelijkheden en de organisatie om de 

kinderen gedeeltelijk ook op het Heldenplein te laten spelen. 

Socio (woensdag) en avondopvang 

De socio zal doorgaan in de eetzaal in de Dapperheidstraat. 

 

Secretariaat, zorgcoördinator en brugfiguur 

Deze mensen zal je terug vinden in het nieuwe gebouw aan de 

Dapperheidstraat. Ook kleuterouders zullen daar terecht kunnen met 

vragen of voor gesprekken. 

Wat verandert 

er allemaal…. 
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De stibo-verantwoordelijke Luc Arijs zal wel te vinden zijn in de bureau 

op locatie van het Heldenplein. 

Kleuterklassen en stibo  

De klas van Too komt in het grote en kleine nest beneden, de stibo in 

het eerste lokaal naast de ingang. Boven komen er twee 

kleuterklassen: de klas van Aisha in het eerste lokaal, de klas van Frie 

in het tweede lokaal.  

 

 

 

 Ook de telefoonnummers veranderen…. 

 

 

De eerste 2 maanden zullen zowel het oude als het nieuwe nummer 
nog actief zijn. Daarna zullen we enkel bereikbaar zijn via onze nieuwe 
telefoonnummers. PAS DEZE ALVAST AAN IN JULLIE TELEFOON. 

Het nummer van de school  

(hoofgebouw Dapperheidstraat): 09 323 55 40 

Zij zullen u ook steeds kunnen doorverbinden naar het Heldenplein, 
Stibo of personen die u nodig heeft. 

Het nummer van de stibo: 09 323 55 50 

 

 

    We vinden het belangrijk dat de kleuters en het lager nog in contact     

    blijven met elkaar. 

    Kinderen zorgen voor elkaar en kennen elkaar, groot en klein. 

    Twee dagen in de week spelen we samen om 10:00 uur. 

    De middagspeeltijd wordt nog bekeken. 

Wat verandert 

er allemaal…. 

Verbinding 

tussen kleuter 

en lager 
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         We houden om de 2 weken forums.  

         Op deze manier vertellen we aan elkaar waar we mee bezig zijn en  

         versterken we de samenhorigheid op school. 

    We houden ateliers, deze zijn klasoverschrijdend. 

    Op die manier brengen we klein en groot samen bij elkaar, leren we  

    coöperatief van en met elkaar. 

    We houden elke week een schoolraad.  

    Er zijn zowel afgevaardigden van kleuters als lager.  

    Samen maken we school! 

 

     

 

 

 

 

  

Woensdag 20 maart 

Pedagogische studiedag en staking – geen school 

 

Wel opvang door het Stibo van 2,5 tot 8 jaar, gelieve in te 

schrijven hiervoor! 

 

Donderdag 21 maart 

Uitstap naar het natuurmuseum 

IEDEREEN BRENGT EEN LUNCHPAKKET MEE! 

Verhuis van het lager naar het nieuwe gebouw 

 

Woensdag 27 maart 

Verhuis van het Stibo en de kleuterklassen 

De kleuters bezoeken samen de nieuwe school aan de 

Dapperheidstraat. 

 

 

Kalender 
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SAVE THE DATE 

 

Zaterdag 27 april  

BRUNCH,  

SCHOOLFEEST  

FEESTELIJKE OPENING VAN HET NIEUWE 

SCHOOLGEBOUW.  

 


