
De vakantie duurt nog even voor onze kinderen, maar op school is het al een drukte van jewelste.  We 
zijn volop bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar en willen jullie als ouders al wat 
informatie geven voor de start!

Langs deze weg geven we even de coronamaatregelen mee die werden beslist door de 
minister van onderwijs.  We volgen deze, zoals steeds, stipt op!

-Kinderen hoeven in het lager onderwijs geen mondmaskers meer te dragen op school.  
Op vrijwillige basis mag dit natuurlijk wel.  Leerkrachten zijn binnen de klas ook niet 
langer verplicht het mondmasker te dragen.  

-We blijven inzetten op handhygiëne en ventilatie van de lokalen (bij frisser weer dus 
zeker voldoende warme kledij voorzien)

-In de refters schakelen we terug over op de normale werking.  Kinderen kunnen dus 
switchen tussen warme maaltijd en boterhammen.   Ze eten in hun klasbubbel.

-Zwemlessen, uitstappen en meerdaagses zijn toegestaan.

-Ouders kunnen tot onze grote spijt nog steeds niet in groep uitgenodigd worden op 
school.  Het startmoment op 1 september zal dus enkel door de kinderen kunnen 
worden bijgewoond.  Ook de infomomenten zullen nog niet fysiek in grote groep 
kunnen.  We bekijken volgende week op welke manier we wel zullen werken en 
communiceren hier vrijdag 27/08 over via mail.  Het wees-welkom moment voor het 
eerste leerjaar gaat door per gezin (zie mail leerkrachten eerste leerjaar).

-Ouders kunnen, in samenspraak met de school, wel uitgenodigd worden op school 
voor bijvoorbeeld een gesprek, een inschrijving, een oudercontact.

-Essentiële derden (logopedisten, ondersteuners, studenten hogescholen…) zijn 
toegelaten op school.  

Data zijn onder voorbehoud en hangen samen 
met eventuele veranderingen in 
coronamaatregelen…Verdere info volgt per 
activiteit

26 aug: wees welkom eerste leerjaar (17-20u)
1 sept: eerste schooldag (let op: woensdag)
17 sept: strapdag
18 sept: uitgesteld vormsel 
25 sept: uitgestelde eerste communie
29 sept: pedagogische studiedag (lesvrij voor de 
kinderen)
30 sept: schoolraad 20 uur
4-6 okt: zeeklassen vierde leerjaar
13-15 okt: driedaagse 5e en 6e lj Houthalen
19 okt: schoolfotograaf
25 okt: week van rapport en oudercontacten
29 okt: herfstfeest 1e, 2e, 3e leerjaar
1 nov-5 nov: herfstvakantie
infomomenten: zie mail volgende week



Hieronder vindt u de klasverdeling voor komend schooljaar.  De verdeling van de kinderen in de 
klassen staat reeds op de site (www.delieve.be)

1A Juf Annemie Smessaert Zorgcoördinator: Juf Veerle Verplancken
1B Juf Annelies De Wispelaere Zorgleerkracht: Meester Luc Timbreur
1C Juf Kristl Van der Meulen Ambulante leerkracht: Juf Hilde De Block

2A Juf Sara Ryckaert Beweging: Meester Gerolf De Backer
2B Juf Josianne De Craene Beweging: Juf Mieke Van Caneyt
2C Juf Fiebe Geirnaert Beweging: Juf Lien D’hont

3A Juf Lien De Craene
3B Juf Lieve Blanckaert
3C Meester Mathieu Telier

4A Juf Ingrid De Brauwer
4B Juf Margo De Smet

5A Meester Guy Bonne
5B Juf Veronique Lacayse
5C Juf Febe Wytynck

6A Juf Marion Claeys
6B Juf Heidi Criel

Op zoek naar de laatste info?  Neem gerust 
een kijkje op onze site (www.delieve.be).  
Daar vind je onder andere jaarkalender, 
menu, infobrochure, zorgbrochure, 
klasblogs, foto’s…  Natuurlijk is er ook onze 
facebookpagina voor de laatste weetjes!  

Je wil graag een actieve rol opnemen op 
school?  Meedenken en meehelpen om 
samen school te maken?  Stuur gerust 
een mailtje naar ouderraad@delieve.be
en woon vrijblijvend een vergadering bij!

Benieuwd naar ons nieuwe jaarthema?  
We kijken uit naar het nieuwe 
schoolliedje én clip!  Houd onze 
facebookpagina in de gaten op 1 
september!

Welk materiaal heb je nodig op 1 
september?  Maak je hierover niet te 
veel zorgen.  De juf/meester zal dit 
zeker laten weten de eerste 
schooldagen.  Een schooltas en 
pennenzak is al meer dan voldoende!

http://www.delieve.be/
mailto:ouderraad@delieve.be

