
 

Leefsleutels  
in de kijker 
Proficiat aan Lennert , de 

winnaar van de tekenwedstrijd 

rond ‘Gezond ontbijt’ ‘22-’23! 

 

 

 

 

 

 

Kiandro, Delano en Wail 

wisten heel wat te vertellen 

over België, het konijn Floor 

en motocross tijdens hun 

spreekbeurt bij juf Leen. 

NIEUWSBRIEF!  

Wist je dat? 
 

✓ Vrijdag 2 december: GEEN SCHOOL 

✓ Woensdag 14 en donderdag 15 december: GEEN SCHOOL (LVO) 

✓ Dinsdag 20 december: OUDERCONTACT 

✓ Kerstvakantie: van 24 december 2022 tot 6 januari 2023         

Data om te onthouden 
 

✓ ACTIE: Fruit op school op donderdag (Deel 2) 

Zoals vorige jaren gaat de actie ’Fruit op school’ weer van start. We kunnen 20 

weken GRATIS fruit en soms ook melk verdelen. Wie wenst kan een stuk fruit 

bekomen op donderdag! Gezond eten en drinken? Daar horen een sappig 

stukje fruit, een knapperig groentje en een fris glas melk bij. Met Oog voor 

Lekkers moedigen we kinderen aan om de juiste eetkeuzes te maken, thuis en 

op school. Want jong geleerd is oud gedaan. Doe jij ook mee? 

✓                We verwelkomen juf Birgitte voor GASV 

               Juf Melissa is verhuisd. Zij zal in het Antwerpse ondersteuning  

               bieden. We wensen haar veel succes. Zij wordt vervangen door  

               Birgitte Hanskens. 

 

✓ Geen school want LVO of ‘Leerling Vrij Overleg’: Wat doen de leerkrachten dan? 

• Tijdens deze dagen vinden er klassenraden plaats over alle leerlingen. 

De leerkrachten maken samen evaluaties en werken de rapporten 

van de leerlingen af. Vervolgens maken we een nieuwe 

"beeldvorming" over alle leerlingen, dit wil zeggen dat we gaan kijken 

hoe ver de leerling staat in zijn of haar leertraject, wat zijn/haar 

sterktes en groeikansen zijn. Samen kiezen we doelen op maat voor 

de leerling voor de volgende periode. We bekijken ook met het hele 

team welke extra ondersteuning de leerling nodig heeft en wie deze 

kan bieden. 

• Daarnaast hebben de leerkrachten af en toe ook bijscholingen. Ze 

leren nieuwe technieken en inzichten aan om de leerlingen beter te 

kunnen begeleiden.  

 

✓ Hoe kan je ons bereiken? 

Wil je contact opnemen met de school kan dat via de telefoon (052/35.71.16), 

via info@schoolhuis.be, via smartschool,… 
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