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Schooljaar 2021 – 2022 



In onze klas schitteren 10 sterren! 

  

Alice 

Lucas 

Nina 

James 

Dieter 

Leila

 
Dieter 

Chloé

 
Dieter 

Kendall

 
Dieter 

Lander

 
Dieter enkel op vrijdagvoormiddag 

 

Bo 



Dit zijn de juffen van onze klas 
 
Juf Marieke Klastitularis. 

 
 
Juf Lut 

 
Zorgleerkracht, helpt in de 
klas op maandag en 
woensdag. 
 

 
Juf An 

 
Zorgleerkracht, helpt in de 
klas op donderdag. 
 

 
Juf Sylvie 

 
Turnjuf, gaat ook mee 
zwemmen op vrijdag.  
 

 

Daarnaast hebben we ook nog juf Carline (kinesitherapeut), 

juf Nele (logopedist) en juf Annelie (ergotherapeut),  

met hen hebben de kinderen regelmatig in groep of 

individueel therapie. 

 
Tot slot hebben we ook nog juf Ellen (orthopedagoge) en juf 

Sofie (directie). 



Hoe ziet een dag in onze klas eruit? 

In onze klas werken we elke dag met een vast schema.  

 

8.45  Aankomst op school + speeltijd 

9.00  Belsignaal. Jassen aan de kapstok, boekentas leegmaken  

   en toilet 

9.15 Onthaal (goeiemorgenlied, aanwezigheden, kalender,  

daglijn, weerbericht en ochtendgebed) 

9.30  Fruit- en drankmoment 

9.45  Activiteit 

10.15 Speeltijd 

10.30 Activiteit 

11.45 Eten in de klas 

12.35 Middagspeeltijd 

13.35 Middagonthaal + toilet 

13.50 Activiteit 

14.25 Speeltijd 

14.40 Koek en drank + boekentas maken 

15.00 Activiteit 

15.55 Naar huis 

 

  



Enkele activiteiten op een rijtje 

Taal 

Elke week krijgen de leerlingen op maandag en 

woensdag taal. Dit doen we in 2 groepjes, de ene 

groep werkt bij juf Lut en de andere bij juf Marieke.  

 

Rekenen 

Naast taal gaan we natuurlijk ook rekenen, dit doen 

we op dinsdag en donderdag. De ene groep werkt bij 

juf An en de andere bij juf Marieke.  

 

Koken 

Elke dinsdag maken we iets lekker klaar. 

We bespreken de ingrediënten en de kookattributen 

die we nodig hebben, we gaan aan de slag en mogen 

dan natuurlijk ook proeven van al dat lekkers! 

 

Zwemmen 

Om de 2 weken (even weken) gaan we zwemmen op  

vrijdagnamiddag met juf Sylvie, juf Carline en juf 

Marieke. De juf zal steeds op donderdag een briefje 

in mijn agenda stoppen zodat jullie dit zeker niet 

vergeten.  

 

 



Turnen 

Elke dinsdagvoormiddag gaan we turnen met juf 

Sylvie. Bij mooi weer doen we dit buiten, bij slecht 

weer in de turnzaal. Op school kan je een T-shirt 

aankopen, vergeet ook geen zwarte broek en    

        sportschoenen mee te brengen. 

 

Bewegingsmoment 

Elke vrijdag gaan we met de volledige klas bij juf 

Carline voor een bewegingsmoment. 

 

Kunstuur met meester Pieter 

Op donderdagnamiddag komt meester Pieter naar 

onze klas. Hij werkt eigenlijk in een muziekschool, 

maar maakt graag tijd vrij om met ons muziek te 

maken! 

 

  



Extra’s 

Mijn agenda 

Mijn agenda is een heen-en-weer mapje. Dit gaat elke ochtend mee naar 

school en elke avond mee naar huis. Elke dag kan je een blaadje vinden met 

daarop de avonturen die wij die dag hebben beleefd. Indien jullie vragen of 

opmerkingen hebben mogen jullie mij steeds aanspreken, of deze in de 

agenda noteren! 

Tussendoortje  

Ook dit schooljaar is het woensdag = fruitdag de kinderen die zijn 

ingeschreven krijgen een stuk fruit op school, de andere brengen een stuk 

fruit mee van thuis. 

We vragen ook om de kinderen elke dag 1 stuk fruit (voormiddag) en 1 koek 

(namiddag) mee te geven. 

Tussendoor mogen de kinderen ook altijd water drinken (meegebracht van 

thuis of water van school). 

Verjaardagen 

Als er iemand jarig is in onze klas laten we dit niet zomaar 

voorbijgaan! De klas wordt versierd, de jarige mag op een 

speciale stoel zitten, hij/zij krijgt een mooie kroon,… er wordt 

gedanst en gefeest!  

We zouden hiervoor aan jullie willen vragen om iets mee te 

brengen wat het feest nog leuker/lekkerder kan maken. 

Graag iets wat je kind zelf heel graag eet (bv. cake, lievelingskoek, 

pannenkoeken, taart,…)  

Foto’s  

Het is altijd leuk om je kind in actie te zien! Daarom 

proberen we om af en toe sfeerbeelden van onze avonturen 

online te plaatsen. Als er nieuwe foto’s op de website staan 

zal ik dit laten weten in de agenda. (www.levensblij.be)  



Ziek?  

 

Ziek zijn is nooit leuk, mogen wij wel vragen om de school te 

verwittigen bij ziekte? (055/31.37.38) 

 

- Altijd een doktersbriefje bij een ziekte van meer dan 3 opeenvolgende dagen. 

- Ouders mogen maximum 4x per schooljaar zelf een briefje schrijven voor 

maximum 3 opeenvolgende dagen (hier mag geen weekend tussen zitten). 

- Vanaf meer dan 5 halve dagen onwettige afwezigheid is de school verplicht om 

samen met het CLB een begeleidingsdossier op te stellen. 

Bosklas 

Dit jaar kunnen we ondanks het coronabeestje hopelijk terug op bosklas! 

Niet alle kinderen op school zullen hieraan deelnemen, want er wordt 

gewerkt volgens leeftijd. De oudste kinderen op school krijgen de eerste 

kans om mee te gaan. Het kan dus ook zijn dat enkele kinderen van de klas 

kunnen meegaan en andere niet. Geen paniek als je dit jaar niet mee kan 

gaan; volgend jaar een nieuwe kans! Als ouder beslis je 

zelf of je kind al dan niet meegaat. Dit schooljaar gaan de 

bosklassen door van maandag 9 mei 2022 t.e.m. vrijdag 

13 mei 2022. 

 

 

 

Bij problemen of vragen: spreek mij aan op school of geef een seintje in de 

agenda, via smartschool of via marieke.dewaele@kbonet.be  

 

Samen maken we er een leuk, leerrijk en avontuurlijk schooljaar van!                                                         

                                               De juffen van de Sterrenhemel 

mailto:marieke.dewaele@kbonet.be


Belangrijke data 
Eerste trimester 

- maandag 20 september 2021 (pedagogische studiedag) 

- van maandag 1 november tot en met vrijdag 5 november 2021 (herfstvakantie) 

- donderdag 11 november (Wapenstilstand) 

- vrijdag 12 november (lokale verlofdag) 

- vrijdag 24 december 2021: school gedaan om 11u35 

- van maandag 27 december 2021 tot en met vrijdag 7 januari 2022 

(kerstvakantie) 

Tweede trimester 

- maandag 7 februari 2022 (lokale verlofdag) 
- woensdag 16 februari 2022 (pedagogische studiedag) 
- van maandag 28 februari tot en met vrijdag 4 maart 2022 (krokusvakantie) 
- van maandag 4 april tot en met vrijdag 15 april 2022 (paasvakantie) 
- maandag 18 april 2022 (paasmaandag) 

Derde trimester 

- dinsdag 3 mei 2022 (pedagogische studiedag) 
- donderdag 26 mei 2022 (Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart) 
- vrijdag 27 mei 2022 (brugdag) 
- maandag 6 juni 2022 (pinkstermaandag) 

Extra 

- Individueel oudercontact : maandag 27 september 2021 
- Individueel oudercontact : donderdag 24 februari 2022 
- Eetfestijn: zondag 24 april 2022 (Qubus) 
- Bosklas Maasmechelen : van maandag 9 tot en met vrijdag 13 mei 2022 
- Individueel oudercontact : dinsdag 28 juni 2022 

Einde van het schooljaar: 30 juni 2022 15u55 

 

 

 

 


