
 

          

                                         

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info 

 
8 juli 2022 

Hallo iedereen, beste Eilanders, 

Mijn naam is Lise Van Beirs en binnenkort kunnen jullie bij mij terecht als 

nieuwe directeur van Het Eiland. 

Ik ben 43 jaar en samen met mijn man Stef en mijn dochter Leonie woon ik in 

de wijk Rooigem. 

 

In een ver verleden haalde ik mijn diploma Communicatiewetenschappen 

aan de Vrije Universiteit Brussel. Na een lang verblijf in Italië (ja, vandaar 

mijn grote liefde voor dit land), en enkele jobs in de culturele sector, koos ik 

ervoor om dan toch te gaan voor mijn echte passie en volgde ik aan HoGent 

de opleiding leerkracht Lager Onderwijs. 

Ik werk nu 12 jaar voor het Stedelijk Onderwijs Gent.  Ik gaf jaren les in 

Jenaplanschool De Feniks en maakte nadien een sprongetje naar 

Jenaplanschool Hippo’s Hof. Twee jaar geleden maakte ik de overstap naar 

het beleidswerk en werd ik beleidsondersteuner voor Freinetschool De Harp 

en recent ook voor Freinetschool De Spiegel. Van het een komt het ander, 

zeggen ze… nu sta ik hier, op dit speciale, groene Eiland, om met heel veel 

goesting de directeursfakkel over te nemen van Too.  

Samen met het ganse Eiland-team kijk ik enorm uit naar een nieuw 

hoofdstuk.  

Waar ik vooral ook naar uitkijk?  Om begin september alle kinderen te zien, 

samen met hun ouder(s), grootouder(s), tante(s), nonkel(s),… alle mogelijke 

betrokken partijen. Ik vind het nu al enorm spannend!  
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Verloren voorwerpen 

Er bleven veel spulletjes achter zoals brooddozen, jassen, truien , 

broeken, paraplu’s, zakjes,… 

De eerste week van september zullen we alles nog eens mooi 

uitstallen. Gelieve dan alles nog eens goed te bekijken want wat op 

het einde van die week niet weg is geven we mee aan spullenhulp. 

 

 

 

Klasfoto’s  

Het einde van het schooljaar haalde ons sneller in dan gedacht 

waardoor de klasfoto’s nog niet aangekomen waren.  

Ze zullen klaarliggen de eerste week van september!  

 

Vacatures op Het Eiland 

Onze laatste graad moest nog ontdubbeld worden en volgend 

schooljaar is dit een feit. We richten een tweede klas bij de derde 

graad in zodat we van elke graad 2 parallelklassen hebben. 

Laura, die eerder al vervangingen opnam dit schooljaar bij ons zal 

deze klas onder haar vleugels nemen! Welkom terug Laura. 

 

Daarnaast heeft Lins de kans gekregen klasleerkracht te worden van 

een eerste graad in de Lotus waardoor ze besliste om ons Eiland te 

verlaten. We wensen Lins veel succes toe met de nieuwe uitdaging. 

Ook voor deze opdracht zullen we sollicitaties laten doorgaan in 

augustus. 

 

Moestuinbakken  

Jullie hebben ze ongetwijfeld al zien staan… We kregen 

moestuinbakken van de Odisee Hogeschool. Volgend schooljaar 

gaat de derde graad hiermee aan het werk. Ook de moestuinbakken 

naast de circuskerk staan klaar om door buurtbewoners en onze 

school onderhouden te worden. 

Wie groene vingers heeft en zijn steentje wil bijdragen bij dit project 

mag dit laten weten aan karolien@circusplaneet.be 

 

 

mailto:karolien@circusplaneet.be
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Leuke weetjes  

 

Planeet Sierk wijkt uit 

Wat: zomerbar en circus 

Waar: in en rond de circuskerk, Oud-strijderslaan 1 

Wanneer:  

- vrijdag 15 juli 

-dinsdag 23 augustus 

Met croque monsieurs en cinema in de circuskerk 

meer info: circusplaneet.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleine Malemse Feesten 

Studio Malem brengt de Gentse feesten ook naar Malem. Iedereen 

welkom in Heldenplein 22 voor een kennismaking met Studio Malem. 

Er is doorlopend Cinema met Malemse Filmpjes. 

We stellen ons nieuwste project voor: shoppingcenter Malem. 

Wist je dat er vroeger in Malem vele kleine winkletjes waren? Heb je 

zelf nog informatie of oude foto’s van Malem van vroeger? Breng ze 

gerust mee! 

De kinderen van Malem hebben ook gefantaseerd welke winkels ze 

graag willen en we tonen ook tekeningen en schilderijen in een expo. 

Alles is gratis. Iedereen is welkom,  jong en oud. 

Van 16 juli tot en met 23 juli. Elke dag van 17u tot 20u. 

GEZOCHT: foto’s, video’s en verhalen over de vroegere 

buurtwinkels in Malem en ideeën voor nieuwe winkeltjes in de wijk! 

’t Groot Plein - Toekomstige jongerenwerking - 

Het buurthuis werd vorige week feestelijk geopend onder de 

aanwezigheid van de burgemeester en schepenen. 

Het was heel fijn om te zien hoeveel mensen er uit de buurt waren 

samengekomen en dit nieuw project uit de wijk warm onthalen. 

meer info:  

instagram: t’grootplein malem 

tgrootplein@hotmail.com 

Ook een leuk idee voor deze locatie? 

buurtwerk.malem@stad.gent 

 

 

 

 

 

 

Creatief zomerkamp met verhalenlab 
Meer info: https://dekoer.be/programma/creatief-zomerkamp-met-verhalenlab-

kinderkamp/?fbclid=IwAR05tImM8zHH7kPDbt6jCoBle7LuVzOhjZs05bjPA-qYNRCUWk2ddcIF_o4 

Zomerkamp voor kinderen van 7j tot 12j van 22 t.e.m. 27 augustus 

9u-16u (lunch inbegrepen) 

opvang van 8u30 tot 17u 

Gratis inschrijven verplicht via leontien@dekoer.be 

 

mailto:tgrootplein@hotmail.com
https://dekoer.be/programma/creatief-zomerkamp-met-verhalenlab-kinderkamp/?fbclid=IwAR05tImM8zHH7kPDbt6jCoBle7LuVzOhjZs05bjPA-qYNRCUWk2ddcIF_o4
https://dekoer.be/programma/creatief-zomerkamp-met-verhalenlab-kinderkamp/?fbclid=IwAR05tImM8zHH7kPDbt6jCoBle7LuVzOhjZs05bjPA-qYNRCUWk2ddcIF_o4
mailto:leontien@dekoer.be
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In de kijker 

 

    

De laatste schoolweek 
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   We delen reeds gekende data, in september vullen we nog nieuwe data aan! 

schooljaar 

2022 -2023 

 

september        

1 Start schooljaar Donderdag 1 

september 

7 

14 

Too zwemt 

Aisha zwemt 

16 Strapdag (breng je fiets mee) 

medisch onderzoek VM 6de jaars 

21 

 

27 tot 30 

PEDAGOGISCHE 

STUDIEDAG 

Bosklassen Merelbeke Tweede 

graad: Lena en Charlotte 

  

oktober  

3 Facultatieve vrije verlofdag  

5 

10-12 

12 

Frie zwemt 

Sportklassen derde graad 

Too zwemt 

21 

 

31 - 

STIBO pedagogische studiedag 

(wel school- geen stibo) 

Herfstvakantie 

van 31oktober 

november  

Tot 6 Herfstvakantie 

 tot 6 november 

11 Wapenstilstand     

16 

 

23 

PEDAGOGISCHE 

STUDIEDAG 

Aisha zwemt 

25 kinderboerderij – alle 

kleuterklassen 

30 Frie zwemt 

  

december  

6 Sintfeest 

26- Kerstvakantie maandag van 26 

december 2022 

januari  

Tot 8 Kerstvakantie t/m zondag 8 

januari 2023 

25 Too zwemt 

februari  

1 Aisha zwemt 

9 Dikke-truiendag 

  

  

KALENDER 

voor volgend 

schooljaar 
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maart  

1 Frie zwemt 

10 Pedagogische studiedag 

22 Too zwemt 

22 start RAMADAN (tot 21 april) 

27 

29 

Buitenlesdag 

Aisha zwemt 

  

  

april  

3 - 16 Paasvakantie 

van maandag 3 april 2023 t/m 

zondag 16 april 2023 

19 

21 

26 

Frie zwemt 

suikerfeest 

PEDAGOGISCHE 

STUDIEDAG 

  

mei  

1 Dag van de arbeid - maandag  

3 

10 

17 

Aisha zwemt 

Frie zwemt 

Too zwemt  

15 - 17 ZEEKLAS derde kleuterklas – 

eerste graad 

18-21 Hemelvaart 

van donderdag 18 mei 2023 t/m 

zondag 21 mei 2023 

24 Aisha zwemt 

29 Pinkstermaandag 

30 Facultatieve vrije verlofdag  

31  Frie zwemt 

juni  

6   IK _HEB_JE_LIEF_DAG: 

dag van de ouder  

  

16 Sportdag eerste graad 

  

30 Vrijdag: laatste schooldag uitstap 

volledige school Puyenbroeck 

juli  

  

  

augustus  
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