
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!

Op www.delieve.be vind je onder ‘jaarkalender’ altijd de 
meest actuele versie van alle belangrijke data.  Neem 
gerust regelmatig een kijkje!  

25 aug Wees Welkom 1e leerjaar (17-20u)
1 sept Startmoment schooljaar nieuwe speelplaats 
8.30u
6 sept Open klasmoment 2e leerjaar
8 sept Open klasmoment 5e/6e leerjaar
12 sept Open klasmoment 3e/4e leerjaar 
16 sept Strapdag
22 sept Startvergadering ouderraad 
23 sept Grootoudertocht 4e leerjaar
3-4-5 okt Zeeklas 4e leerjaar
5 okt Pedagogische studiedag (vrijaf voor de 
leerlingen)
10 okt Facultatieve verlofdag
20 okt Schoolfotograaf (individueel, broers/zussen, 

klas)
24 okt Week van rapport en oudercontacten
26 okt Uitstap het bos 2e leerjaar
28 okt Herfstfeest
31 okt-4 nov Herfstvakantie

www.delieve.be is dé plek om alles 
te weten te komen over onze 
school: kalender, menu, 
infobrochure, klasblogs, foto’s… Je 
vindt het er allemaal!  Klik in de 
klasblogs zeker op de titeltjes, de 
foto’s zitten daarachter verborgen!  
Vergeet ook onze facebookpagina 
niet te liken voor actuele nieuwtjes 
en 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!

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!

Benieuwd naar ons nieuw 
jaarthema?  We zijn alvast 
volop bezig met de 
opnames van ons nieuw 
schoolliedje!  Houd onze 
facebookpagina in de 
gaten op 1 september!

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


Nieuwe rapporten
Dit schooljaar introduceren we 
nieuwe rapporten.  Het vorige 
schooljaar werkten we met het team 
een visie uit over hoe evalueren er 
anno 2022 uitziet op de lagere school.  
We haalden hiervoor de nodige 
expertise binnen.  Dit jaar zullen jullie 
het resultaat te zien krijgen bij de 4 
(niet meer 5) rapporten die meegaan 
met de kinderen.  De nodige uitleg bij 
het rapport zullen jullie krijgen tijdens 
het oudercontact van eind oktober 
waar de nieuwe rapporten een eerste 
keer gebruikt worden.  Feedback en 
tips zullen vanzelfsprekend welkom 
zijn.  

Info begin schooljaar
Een nieuw schooljaar, een nieuw begin…  Vanzelsprekend hebben 
jullie vragen over hoe alles zal verlopen en hoe jullie de nodige info 
krijgen.  Hierbij alvast enkele tips voor een vlotte start!

-Je weet nog niet in welke klas je kind zit?  Op de site staan de 
klaslijsten!  Ouders die hun kind inschreven in de grote vakantie 
kunnen altijd telefonisch even polsen bij twijfel.
-De ouders van het eerste leerjaar worden via mail uitgenodigd voor 
het wees-welkom moment op donderdag 25 augustus (17-20 uur).
-De ouders van de andere leerjaren hoeven niet voor 1 september 
langs te komen voor boeken en dergelijke.  Dit wordt allemaal 
geregeld de eerste dagen van het schooljaar.
-Er is in iedere klas een ‘open klasmoment’ voorzien waarbij je kan 
kennismaken met de meester/juf van je kind(eren).  In deze 
nieuwsbrief en op de site vind je alvast de data.  Concrete info volgt 
via de klastitularis.
-Op algemene vraag (enquête vorig jaar) voorzien we geen 
gezamenlijk infomoment meer.  De leerkrachten nemen een filmpje 
op met uitleg over de klaswerking zodat jullie dit op een passend 
moment of in deeltjes kunnen bekijken.  Eventuele vragen kunnen 
jullie natuurlijk stellen op het open klasmoment waarvan hierboven 
sprake.
-We starten 1 september met een startmoment op de nieuwe 
speelplaats.   Daar wordt het nieuwe jaarthema bekend gemaakt en 
starten we het schooljaar officieel op.   Ouders zijn zeker welkom 
tijdens dat moment en kunnen meekijken op de speelplaats.

Welkom!
Onze school blijft groeien, we 
verwelkomen dan ook 2 
nieuwe juffen in de 
klaswerking:
-Juf Yenthe stond vorig jaar al 
een poos bij ons en zal nu 
klastitularis zijn van klas 1D 
(vier klassen in het eerste 
leerjaar dus!)
-Juf Anneleen (die jullie 
natuurlijk al kennen van het 
secretariaat) zal op maandag 
in klas 1B te vinden zijn.

Belangrijk: het secretariaat is 
op maandag niet bemand (op 
alle andere dagen wel).  
Dringende vragen zullen op 
maandag bij de directie 
terecht komen.   Mogen we 
vragen maandagen te 
vermijden bij niet-dringende 
secretariaatsvragen.  Alvast 
dank voor het begrip!

Warme maaltijden
Er zijn vanaf 1 september al warme maaltijden voorzien.  Hier hoef je niet 
op voorhand voor in te tekenen.  


