
 

 
 

Welkom bij de 

Ruimtevaarders 

Schooljaar 2021-2022 

 

 

 

 

 



Maak kennis met de Ruimtevaarders 

 

 

 

We hebben 9 kapoenen in onze klas: Noah, Youssef, Shami, Joseph, Wassim, Anes, Kjell, 

Gabriel en Jumi 

 

 

 

 

 



Dit zijn de juffen en meesters die in onze klas  

Er is een vaste titularis in de klas en dat is Evelyne. Er komen echter verschillende personen 

in de klas van jullie kapoen: 

Meester Koen: ambulante leerkracht 

Juf Kimberly:  ambulante leerkracht 

Juf Marleen:  kinderverzorgster 

Juf Katrien:  kinderverzorgster + meehelpen bij eetbegeleiding 

Juf Sylvie:  turnleerkracht 

Juf Carline:  kinesist + bewegingsmoment 

Juf Jolien:  logopedist + meehelpen bij eetbegeleiding 

Juf Annelie:  ergotherapeut 

Juf Evelyne is aanwezig op maandag, dinsdag, donderdagnamiddag en vrijdag. Juf Kimberly is 

er steeds op woensdag en donderdagvoormiddag. Op dinsdagnamiddag is het meester Koen. 

Juf Kimberly komt ook nog enkele losse momenten mee de klas ondersteunen. 

Tot slot zijn er ook nog onze orthopedagoge Ellen De Smet en onze directrice Sofie Lemarcq. 

 

  



Dagschema 

In de klas werken we met een vast weekschema. Op deze manier zijn de dagen herkenbaar 

ingevuld. Er zijn een aantal terugkerende activiteiten, afgewisseld met een aanbod van 

geleide activiteiten. 

 

8.45:  aankomst op school met 15 minuten speeltijd 

9.00: jassen uitdoen, boekentas leegmaken 

9.10:  onthaal: kringmoment 

- goedemorgenlied 

- kalenders 

- dagverloop 

- gebed 

9.20: toilet 

9.25:  Fruit en drank 

9.40:  activiteit 

10.15:  speeltijd 

10.30:  activiteit 

11.45:  middagmaal in de klas 

12.35:  speeltijd 

13.35:  middagonthaal en toiletbezoek 

13.45:  koek en drank / boekentas maken 

14.25:  speeltijd 

14.40:  activiteit  

15.45:  afsluiten van de dag:  

15.55:  naar huis 

  



Wat extra uitleg 

Mijn agenda 

De agenda is een heen-en-weerboekje tussen de school en thuis. Elke dag stopt de juf een 

overzicht van de dag in het boekje wat we samen beleefd hebben in de klas. Soms wordt het 

boekje ook gebruikt voor een mededeling of een vraag voor mama en papa. Als jullie iets 

willen meedelen of vragen, kan je dit ook noteren in de agenda. Gelieve de agenda elke dag 

te lezen, zo ben ik zeker dat de info van die dag overgekomen is. Gelieve de brieven ook 

steeds ingevuld terug mee te geven naar school. 

 

Heen-en-weerzak met onze werkjes 

Na het afsluiten van een thema zal jouw kind de werkjes meekrijgen naar huis. Zo kunnen 

jullie die samen bewonderen en ontdekken jullie een beetje de sfeer van de klas. De werkjes 

mogen thuis blijven, maar de tas krijgen we graag terug op school. 

 

Turnen en zwemmen 

We turnen elke vrijdag samen met juf Sylvie. 

We gaan tweewekelijks zwemmen op donderdag samen met juf 

Sylvie, juf Kimberly en juf Evelyne. 

 

 

Kunstkuur met meester Pieter 

Kunstkuur met meester Pieter Om de twee weken komt meester Pieter bij ons in de klas om 

samen muziek te maken. Meester Pieter is een leerkracht die werkt voor de muziekschool. 

Hij brengt elke keer een instrument mee en samen maken we er een gezellig momentje van. 

  

Taal- en rekenmomenten 

In de klas van de ruimtevaarders hebben we onze vaste taal- en rekenmomenten gepland in 

het weekrooster.  

We splitsen de klas 1x op voor taal en 1x voor rekenen. We werken samen 

met ambulante leerkracht juf Kimberly voor het rekenen en met onze 

schooltherapeut juf Jolien voor taal. We proberen zoveel mogelijk op maat 

van je kind te werken. 

 

 



Enkele weetjes 

Themabeleving  

Wij werken telkens in thema's, meestal voor een periode van een tweetal weken. Bepaalde 

activiteiten worden uitgewerkt rond dit belangstellingspunt. De totale beleving met zoveel 

mogelijk zintuigen staat centraal. Het thema wordt geïntroduceerd aan de hand van een 

waarneming. Het nieuwe materiaal wordt bekeken, bevoeld,… We trachten zoveel mogelijk 

concreet te ervaren en te beleven.  

 

De klasinrichting 

In de klas hebben we verschillende hoekjes waarin zowel gewerkt als 

gespeeld kan worden. De kinderen kunnen met het materiaal uit deze 

hoeken heel wat dingen ervaren en zelf heel wat dingen ontdekken op 

hun eigen tempo en op de manier waarop zij dat willen. 

 

 

 

Verjaardagen op school 

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

jarige zal de hele dag gevierd worden. De klas wordt versierd met slingers, 

er wordt gedanst en gefeest. We vragen wel aan de mama en papa om 

iets mee te brengen om het feest nog leuker te maken. Graag iets wat je 

kind zelf heel graag lust: een cake, een yoghurtje, de lievelingskoeken van 

je kind, een fles sap, een stuk fruit,… Op deze manier kunnen we er een 

spetterend feest van maken! 

 

Een fruitje in de mond is lekker en gezond! 

Dit jaar zal de fruitdag doorgaan op woensdag. De kinderen die 

ingeschreven zijn voor het fruitproject krijgen een stuk fruit van 

de fruitboer. De andere kinderen brengen een stuk fruit mee van 

thuis. 

Wij raden ook aan om per dag telkens een stuk fruit en een koek 

mee te geven. We proberen ons fruit op te eten 

in de voormiddag en onze koek in de namiddag. 

 

 

  



 

Ziek zijn is niet leuk 

Zieke kinderen horen niet op school maar thuis. Graag de school verwittigen als je 

zoon/dochter niet aanwezig kan zijn op school. Alle kinderen in de klas van de 

ruimtevaarders zijn tevens leerplichtig. Dit wil zeggen: 

- steeds medisch attest bij ziekte van meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen. 

- ouders mogen maximum 4 keer per scholjaar zelf een briefje schrijven. 

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

samen met het CLB een begeleidingsdossier op te stellen. 

Wanneer je kind medicatie moet innemen, gelieve deze op een veilige manier mee te geven 

naar school. We kunnen enkel medicatie toedienen met een schriftelijk attest van de dokter. 

Zonder attest dienen we geen medicatie toe! 

 

Foto’s op de website 

Het is altijd leuk om jouw kind in actie te zien. Daarom proberen we 

geregeld sfeerbeelden online te plaatsen. Als er nieuwe foto's op de 

website staan, laten we dit weten via een berichtje in de 

agenda. Het is leuk als er af en toe eens een reactie van 

jullie terugkomt. Onze website is www.levensblij.be  

 

 

Zwemmen 

Wij gaan tweewekelijks zwemmen op donderdag. Gelieve het zwemgerief steeds mee te 

geven. Op dinsdag wordt er steeds een herinnering in de agenda gekleefd. 

Wat moet er in de zwemzak? 

- Mijn zwembroek/zwempak (voor de jongens een aansluitende zwembroek, het 

zwembad laat geen short toe) 

- 2 handdoeken 

Liefst een seintje in de agenda als je kind niet mee mag zwemmen. 

 

 

 

 

 



Gastklassen 

Indien er geen mogelijkheid is om vervanging te voorzien voor de kinderen van de 

ruimtevaarders, kan uw kind terecht in de gastklas. Wanneer je kind niet gaat 

meezwemmen, wordt het daar opgevangen. 

 

Bosklas 

Jaarlijks gaan wij op bosklas. We verblijven met de kinderen van 

maandag tot vrijdag in Home Fabiola in Maasmechelen. Niet alle 

kinderen van de klas zullen hieraan deelnemen, want we werken 

volgens leeftijd. We geven eerst de oudste kinderen van de school de 

kans om mee te gaan. Als er een aantal kinderen niet meegaan krijgen 

de volgende in de rij de kans om mee te gaan. Het kan dus zijn dat er 

enkele kinderen van de klas meekunnen op bosklassen en andere kinderen nog niet. Ook 

niet alle leerkrachten van de school gaan mee. Dit schooljaar ga ik, juf Evelyne, alvast mee. 

Als ouder beslis je ook zelf of je kind deelneemt aan de bosklassen. 

Dit jaar gaan de bosklassen door van maandag 9 tot vrijdag 13 mei 2022. Later volgt er nog 

meer info daaromtrent. 

 

Hoe worden de kinderen opgevolgd? 

Elk kind beschikt over een ‘individueel handelingsplan’ met daarin de doelen waaraan 

gewerkt wordt. Op de klassenraad gaan we na hoe de ontwikkeling verloopt en of de 

vooropgestelde doelen nog correct zijn. Begin september houden we een algemene 

klassenraad, in januari een tussentijdse evaluatie en in juni de eindklassenraad met een 

uitgebreide uitwisseling van de evaluatiegegevens. Wie is daarbij aanwezig? De klastitularis, 

de orthopedagoge, de mensen die met het kind werken en eventuele externe diensten 

(zoals thuisbegeleiding).  

 

Naar huis met de bus of met eigen vervoer 

Mocht je kind uitzonderlijk niet met de bus meegaan, wil je dit dan in de agenda noteren 

zodat geen misverstanden ontstaan? Ook als jouw kapoen ’s avonds naar de opvang moet, 

graag een seintje in de agenda. Laat het misschien ook weten als je kind door een andere 

persoon (bijv. tante, meter, peter,…) wordt afgehaald dan de 

normale regeling.  

  



Niet te vergeten datums 

Eerste trimester: vrije dagen 

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: vrije dagen 

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: vrije dagen 

dinsdag 3 mei 2022  (pedagogische studiedag) 

donderdag 26 mei 2022  (Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart) 

vrijdag 27 mei 2022  (brugdag) 

maandag 6 juni 2022  (pinkstermaandag)     

 

Einde van het schooljaar 

De lessen eindigen op donderdag 30 juni 2022 om 15.55 uur 

 

BELANGRIJKE DATA 

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 

  



We hopen dat het ouderboekje meer duidelijkheid brengt over het reilen en zeilen bij de 

ruimtevaarders. Als je zorgen of vragen hebt of je hebt iets leuks te vertellen, dan kan dat via 

het heen-en-weerboekje of een babbel voor of na de klasdag. Je bent altijd welkom. Als je 

kind met de bus naar klas gaat dan is het vaak moeilijk om een momentje op school te 

vinden om te praten. Je kan ons ook steeds via e-mail bereiken:  

evelyne.bossuyt@kbonet.be   

kimberly.scherpereel@kbonet.be 

 

 

 

 

Samen maken we er een leuk schooljaar van! 
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