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Klasorganisatie

Julesklas: juf Stefanie en juf Amber +
kinderverzorging door juf Elise en juf Evelyne
(julesklas@kleuterschoolvinderhoute.be)
Tweede kleuterklas: 1/2 juf Isabelle + 1/2 juf Kaat
(k2@kleuterschoolvinderhoute.be)
Derde kleuterklas: juf Laura
(k3@kleuterschoolvinderhoute.be)

We nemen afscheid van juf Mieke die een nieuwe
uitdaging aangaat als directie van de kleuterschool 
't Kersenpitje. Via deze weg willen we haar bedanken
voor haar jaren lange inzet en haar heel veel succes
wensen op haar nieuwe school.
Juf Evelien zal haar taken als directie overnemen voor
de komende 4 maanden met een optie op verlenging.

Verwelkomen nieuwe
peuters/kleuters
We mogen in onze school 4 nieuwe peuter/kleuters
verwelkomen. In de Julesklas zijn dit Alix en Amélie en
in de 2de kleuterklas Finn en Guus.  We hopen dat ze
zich snel thuis voelen bij ons en kijken er al naar uit
om hen beter te leren kennen.

Prijswijziging warme maaltijd
Wegens de prijsstijging van de warme maaltijden
door de traiteur zijn we genoodzaakt om onze prijzen
te wijzigen. Een warme maaltijd zal voortaan 3,5€
bedragen en deze wijziging werd goedgekeurd door
de schoolraad in juni.
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Data om te onthouden
 

- Donderdag 1 september 2022: start nieuw schooljaar

- Vrijdag 2 september 2022: oudercafé

- Dinsdag 6 september 2022: Rode loper voor de
jarigen van de maand september

- Dinsdag 13 september 2022: infoavond 2de en 3de
kleuterklas

- Donderdag 15 september 2022: infoavond Julesklas

- Donderdag 29 september 2022: Rode loper voor de
jarigen van de maand oktober

- Vrijdag 7 oktober 2022: eerste lokale verlofdag

- Maandag 31 oktober t.e.m. zondag 6 november
2022: herfstvakantie

- Vrijdag 11 november 2022: Wapenstilstand

- Woensdag 23 november 2022: eerste studiedag:
vrijaf voor de kleuters

- Maandag 26 december 2022 t.e.m. zondag 8 januari
2023: kerstvakantie
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Infoavond

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we terug een
infoavond om jullie een blik te gunnen in onze
klaswerking.
Voor de ouders van de Julesklas is dit op donderdag
15 september om 19u30.
Voor de ouders van de 2de en de 3de kleuterklas is dit
op dinsdag 13 september om 19u30. Meer info volgt
later.

Oudercafé
Op vrijdag 2 september organiseert het oudercomité
een oudercafé op onze school. Kom een glaasje
drinken, een babbeltje maken met andere ouders en
de leerkrachten. Meer info kunnen jullie terugvinden
op de bijgevoegde flyer.

Wen-momenten
Start jullie peuter in dit schooljaar hou dan alvast één
van de volgende datums vrij om samen met jullie
peuter even te komen kennis maken met de klas en
juffen.
Voor de peuters die starten:
na de herfstvakantie: donderdag 27 oktober
na de kerstvakantie: donderdag 22 december
op 1 februari: woensdag 25 januari
na de krokusvakantie: donderdag 16 februari
na de paasvakantie: donderdag 30 maart
na Onze-Lieve-Heer Hemelvaart: dinsdag 16 mei
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Aan iedereen een f i jne start gewenst

Ons jaarthema

OP REIS MET NOOR EN THIJS
 


