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Beste leerkrachten,
Jullie weten waarschijnlijk nog niet wat jullie moeten verwachten
Maar wij hebben een gedicht voor jullie geschreven over al wat ons is
bijgebleven.
Allereerst willen we beginnen met een dikke dankjewel maar daarover hebben
we het straks nog wel.
Van de kleuterklas tot het zesde leerjaar stonden jullie allemaal voor ons klaar.
Een meester of een juf dat maakte voor ons niet uit zolang je maar niemand
buitensluit.
Dat leerden we door het leef happy verhaal die regels kennen we nu allemaal.
We zongen van happy, happy, happy zijn wij en daardoor werden we allemaal
blij.
We waren hier echt heel graag zowel gisteren, morgen als vandaag.
We waren dan wel een luide klas maar geef toe dat het gezellig was.
Als klas waren we altijd een heel goed team daarvoor verdienen we zeker een
tien op tien.
We gaan het hier missen ja echt waar maar onze toekomst ligt niet hier maar in
het middelbaar.
Toch nog even een dankwoord naar de leerkrachten van het zesde leerjaar zij
deden het laatste werk en dat is voor ons een mooi gebaar.
Voor de laatste keer een dikke dankjewel hopelijk zien we jullie snel.
Geschreven door Louise, Khora, Imani en Seb uit het 6de leerjaar
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Lieve helpende handen

We zijn hier samen gekomen om jullie te bedanken
Uit jullie hulp kan Sint-Vic alleen maar energie tanken
Zonder jullie zou de school heel wat minder betekenen
We zijn blij dat we steeds op jullie kunnen rekenen
Jullie vinden dit misschien heel normaal
Maar voor ons is dit een heel ander verhaal
Door jullie kunnen wij soms nog meer bieden aan de kinderen
Jullie helpen de werkdruk bij de juffen en meesters verminderen
Jullie doen dit steeds met de nodig glimlach, liefde en toewijding
Jullie bijdrage aan een brede school is echt niet gering
Jullie brengen de mensen van onze school nog dichter bij elkaar
Daarom doen we vandaag dit kleine gebaar
Geniet van de hapjes en drankjes met volle teugen
Hopelijk blijven jullie ons in de toekomst met jullie helpende handen nog verheugen
Toch nemen we dit jaar afscheid van enkele mensen
Die willen we nog een gelukkige toekomst toewensen
Onze voorzitter van de WG verkeer
Was hier 21 schooljaren in de weer
Guy, Brigitte en Ellen willen we vandaag ook in de schijnwerpers plaatsen
Want voor hen is dit schooljaar het laatste
Ook van deze leden die afzwaaien van ons oudercomité
Waren we al die jaren heel tevree
Sommigen (groot)ouders waren meer dan 10 jaar van de partij
Al deze jaren maakten ze meerdere mensen en kinderen blij
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Op alle mensen hier aanwezig willen we vandaag het glas heffen
Ik ben er zeker van dat we elkaar volgend schooljaar binnen de schoolmuren zullen treffen
Een dikke dankjewel en merci vanuit ons hart
jullie zijn echt een ras apart!
Meester Chris en meester Tom

Kleuters Kerkplein gaan samen naar het 1ste leerjaar !
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Werkgroep Verkeer

--- Afscheid Philippe ---

21 jaar geleden zat er een brief van de school in de boekentas van onze zoon met de melding dat de
school met een werkgroep verkeer ging starten. Daarvoor zocht men ouders. Ik was er dan ook als de
kippen bij om mij op te geven.
Vanaf dag één was ik erbij. En of het boeiend was!
De eerste jaren was er elke maand een vergadering, want er lag zowel binnen als buiten de school
enorm veel werk op de plank. In de Kasteeldreef deed iedereen wat hij of zij goed vond, wat tot heel
gevaarlijke situaties leidde.
Parkeren op de betonbaan was de normaalste zaak van de wereld met een hoop onveilige situaties
en bijna ongevallen als gevolg. In de fietsenstalling stonden er maar een paar versleten fietsrekjes, de
rest van de fietsen werd her en der op de staander achter gelaten met als gevolg dat wanneer er één
fiets viel er een hele hoop mee op de grond lagen, het domino-effect, weet je?!! Daar moest
dringend verandering in komen.
Elk jaar werd het beter en beter en kwamen er ouders bij in de werkgroep en gingen er weg omdat
de kinderen het zesde leerjaar achter de rug hadden.
Tonnen oud ijzer hebben we verzameld om met de opbrengst ervan, diefstalveilige fietsrekken en
loopfietsjes aan te kopen. Want ook de kleuters vergaten we niet.
Fietslessen, met belgerinkel naar Sint-Victor, zichtbaarheidsacties, busevacuatie oefeningen,
fietsexamen oefenen, voetgangersexamen oefenen en afnemen, we deden het allemaal. Op een
bepaald moment viel er zelfs fluo sneeuw op de speelplaats. Deze viel in het licht van de opgestelde
blacklights waardoor we op een speelse wijze het nut van fluo en met uitbreiding natuurlijk de
fluohesjes aantoonden.
Jaren heb ik het genoegen gehad om met een zeer sterke werkgroep, een zeer goed geoliede
machine, al deze acties te mogen doen en wees gerust het waren er nog veel veel meer.
Veertien jaar geleden, toen onze dochter de lagere school afgewerkt had, vroeg meester Chris om er
nog één jaartje bij te doen om de opvolging te garanderen en kijk veertien jaar later ben ik er nog.
Nu is het echter tijd om met heel veel spijt in mijn hart afscheid te nemen want er is geen opvolging
meer waardoor de werkgroep niet meer leefbaar is. Men zal vanuit de school er alles aan doen om
zelf al de nodige acties verder te zetten om de veiligheid van jullie kinderen in het verkeer zo goed
mogelijk te garanderen.
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Bedankt aan alle leerkrachten, directie, Dirk, Inge, alle ex-leden van de werkgroep, Juf Kris en zeker
Juf Katrien voor de zeer goede en vriendschappelijke samenwerking want zonder jullie zou er geen
werkgroep geweest zijn.
Houd het veilig in het verkeer en denk eraan “FIETSEN IS TOP!!!”
Philippe Ceulemans
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Al heel wat voorwerpen vonden hun rechtmatige eigenaar terug. Maar toch liggen er nog veel
potjes, vestjes en andere spullen bij de ‘verloren voorwerpen’.
Voor de lagere school kan je terecht aan de grote poort
nabij de speelplaats. De spullen van de kleuters liggen
in de inkomhal aan de kleine voordeur.
Neem voor de vakantie zeker nog eens een kijkje.
Tijdens de vakantie wordt alles opgeruimd!
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Kleuters hoofschool Instapklas (KIK)
Op donderdag 16/6 was het pretdag voor onze peuters. Wat was dat een leuke dag! Wij vertellen
jullie graag wat wij allemaal hebben gedaan.
Op onze speelplaats stond van alles klaar om ons te amuseren. De
studenten van Hivset kwamen ons een handje helpen.
Samen is beter! Een groot springkasteel voor ons alleen. Wat fijn!
We konden onze helemaal laten gaan in het ballenbad. Onze peuters
leerden zelf om hun schoenen aan- en uit te trekken. Ik kan al veel!
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Spetter, spieter, spater, lekker in het water!
Met het warme weer hebben we met lekker fris water gespeeld.

We konden ook bewegen en springen op het klimrek, de wipjes en
de trampolines. Bewegen is gezond!

Om even te rusten konden we een boekje lezen of met de knuffels spelen in de speeltentjes.

Krijten en bellen blazen kon natuurlijk ook niet ontbreken. Samen is beter!

Pit - 9

INFO VOOR OUDERS

Einde schooljaar 2022

’s Middags kregen onze peuters lekkere frietjes met mayonaise en ketchup. Hmm! Daarna kregen
onze peuters nog een lekker zakje chips en een drankje. Wat een feest!

’s Avonds veegden we onze snoeten schoon en kwamen alle mama’s en papa’s ons weer afhalen.
Een superleuke, geslaagde dag!
Juf Hanne, Meester Dieter & Juf Annie
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Sportnieuws
MOEV atletiek
Op woensdag 18 mei 2022 waren we met een
kleine delegatie van de lagere school aanwezig
op de atletiek meerkamp in het Sportcentrum
Diepvenneke in Vosselaar. De kinderen moesten
volgende opdrachten uitvoeren: 60m spurt,
verspringen, tennisbalwerpen en een geleide
duurloop.
Het was een bloedhete dag en alle kinderen
deden enorm hun best.
MOEV TOUWTREKKEN
Op woensdag 11 mei 2022 namen we met enkele leerlingen van het
4de, 5de en 6de leerjaar deel aan een initiatie touwtrekken. Deze
activiteit ging door in sportcentrum ’t Hofeind in Merksplas en werd
gegeven door touwtrekvereniging “de Berkentrekkers”.
Het was een zonovergoten dag. De kinderen mochten eerst per 2
tegen elkaar trekken en daarna was het tijd voor het echte werk. Ze
moesten touwtrekken tegen de computer. Daarna werd de groep in 2
verdeeld en konden de kinderen touwtrekken tegen elkaar.
Om af te sluiten mochten alle leerlingen eens touwtrekken tegen 6
leden van de club. Dit was een zeer zware opdracht.
SPORTDAG 1ste graad
Op maandag 23 mei 2022 ging de sportdag van de lagere school door.
De leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar deden verschillende
activiteiten op school. In de voormiddag kregen ze workshops dans,
circus en wobbels. Daarnaast hebben ze nog gefietst, met volkspelen
gewerkt en over de stormbaan gelopen. In de namiddag was het tijd
voor het grote waslijnspel. Hierbij moesten ze met de klas enkele
activiteiten volbrengen.
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SPORTDAG 2de graad
De leerlingen van het 3de leerjaar kregen in de voormiddag een initiatie bujinkan en speelden ze met
oude volksspelen. Daarna vertrokken ze op een
wandelzoektocht om daarna uit te komen bij
GUSTAAF KLIMT. Hier hebben ze eerst gepicknickt en
daarna genoten van het boulderen.
Het 4de leerjaar trok naar het Stadspark. Hier kregen
ze een initiatie lacrosse, speelden ze minigolf, kregen
een training TFW van juf Ellen en deden ze
oriëntatielopen.
SPORTDAG 3de graad
Het 5de leerjaar trok naar sportcentrum ‘t Hofeinde in
Merksplas. Hier kregen ze een initiatie pingpong en touwtrekken. Daarnaast speelden ze nog KUBB
en netbal. Jammer genoeg begon het te regenen en moest 1 groep schuilen. Zij deden Chinese
voetbal.
De leerlingen beleefde een super leuke dag. Maar op de terugweg zorgde het weer voor een minder
leuke afsluiting.
Het 6de leerjaar deed Highland games en Archery Tag op het grasveld naast de Finse pisten en ging
tennissen bij Den Bremt.
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Bedankt Leon Mariën voor onze vieringen voor te gaan in de kerk.
We zijn je heel dankbaar! Al 20 jaar!
Nu ga je ‘op pensioen’.
Wij beloven dat we onze vieringen zullen blijven koesteren.
Het gaat je goed!
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Overlijden
21/01/2022
27/05/2022
23/06/2022

Luc Vervecken, schoonbroer van juf Tinne (2C)
Jef Aernouts, grootvader van Lore en Julie Maas (2B, K2)
Gust Van Gool, vader van meester Chris (directeur)

Geboorte
12/04/2022

MARIE, zusje van Tuur Vandenbroeck (FS)

Proficiat aan de ouders en veel geluk met hun nieuwe spruit!

Inlichtingen / inschrijvingen 2022 – 2023
° Dagelijks tijdens de schooluren van 9u tot 17u. (na afspraak: 014 41 71 48)
° Tijdens de zomervakantie van 1/7 t.e.m. 7/7 en van 16/8 t.e.m. 26/8 (na afspraak)
° Tijdens de opendeurdag op donderdag 30/08/2022:
van 18u – 19.30u → hoofdschool
van 18u – 19u → Fonteinstraat en Kerkplein

Welkom op de opendeuravond op 30 augustus vanaf 18 uur !!
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Vrije dagen - schooljaar 2022-2023
Begin van het schooljaar en hervatten van de lessen
Do. 1 september ‘22
Vrije dagen van het eerste trimester
Verlofdag: vrij. 30 september ‘22
Herfstvakantie: van 31 oktober t.e.m. 6 november ‘22
Wapenstilstand: vrij. 11 november ‘22
Verlofdag (conferentie): woe. 30 november ‘22
Kerstvakantie: van 26 december t.e.m. 8 januari ‘23
Vrije dagen van het tweede trimester
Verlofdag (conferentie): ma. 30 januari ‘23
Krokusvakantie: van 20 februari t.e.m. 26 februari ‘23
Paasvakantie: van 3 april t.e.m. 16 april ’23
Vrije dagen van het derde trimester
Dag van de Arbeid: ma. 1 mei ‘23
Verlofdag: di. 2 mei ‘23
Hemelvaartsdag: do. 18 mei ‘23
Verlof (brugdag): vrij. 19 mei ‘23
Pinkstermaandag: 29 mei ‘23
Zomervakantie:

van zat. 1 juli t.e.m. do. 31 augustus ‘23

Sneeuwklassen (6de leerjaren)
Van 13 januari t.e.m. 20 januari ‘23
schoolfeest
17 december 2022
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Geniet van een fijne vakantie !!!
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