
 
 

DE LAATSTE SCHOOLDAG VAN HET 
SCHOOLJAAR 2021-2022 

 
VAKANTIEWENS 

 
Als ik mocht, echt waar, 

dan hield ik je nog een jaar! 
 

Maar je bent hier nu klaar, 
dus ja, ga nu maar ... 

 
Ik zal nog even zwaaien, 

tot voorbij de poort. 
 

Met ‘veel geluk’ 
en ‘het ga-je-goed’, 

mijn allerlaatste toverwoord. 
 

En zie ik je weer, 
dan zal ik denken, 

fier en blij: 
Dat was er toch mooi 

eentje van mij! 
 

Kom onze klassen, speelplaatsen, turnzaal, 
nieuwbouw en leerkrachten een bezoekje 

brengen tijdens onze opendeurdag op 
zaterdag 27 augustus van 10 tot 12u. 

  



 

SCHOOLREGLEMENT 
 

Onze schoolbrochure met schoolreglement 
werd aangepast conform de wettelijke 
bepalingen die ingang hebben op 1 
september 2022. Nu reeds vindt u de 
geactualiseerde schoolbrochure integraal 
op onze website. Ouders die een uitgeprinte 
versie wensen, kunnen dat in september 
aangeven door middel van een schrijven dat 
u via uw kind bezorgd wordt. Bij de 
inschrijving van uw kind stemden alle 
ouders reeds in met de inhoud en de bepalingen van onze schoolbrochure. 

Alle wijzigingen in ons schoolreglement, die nog niet eerder werden gecommuniceerd, staan in het fluo blauw 
aangeduid. Ons schoolreglement treft u steeds via deze link: https://www.vbsscheldewindeke.be/reglement . 
 
 

SCHOOLFEEST 
 

Op zaterdag 25 juni vond ons Schoolfeest plaats. 
Eindelijk mochten we allen nog eens verzamelen op de 
speelplaatsen van onze hoofdschool. Onze leerlingen 
trakteerden alle bezoekers op een optreden binnen 
het thema ‘knallen met kleuren’ welke groeide uit ons 
jaarthema. 
Het deed ons oprecht veel plezier al onze ouders, 
grootouders, sympathisanten en geïnteresseerden te 
mogen verwelkomen. 
Maar liefst bijna 900 maaltijden werden geleverd en 
meer dan 1000 bezoekers genoten van het evenement. 
We mogen dus van een overduidelijk succes spreken. 
Dank je wel Ouderraad en Werkgroep jaarthema voor 

de enorme voorbereidingen en de geëngageerde uitwerking. 
 

Langs deze weg ook mijn/onze oprechte en enorme dank aan alle leerkrachten, medewerkers, leerlingen en 
vele vrijwilligers om er een ferm schoolfeest te hebben willen van maken. Ons schoolfeest was zonder jullie 
onmogelijk tot dit succes uitgegroeid! Jullie zijn stuk voor stuk TOPPERS!! 
 
 

AFSCHEID 6DE LEERJAAR 
 

Op woensdag 29 juni brachten onze leerlingen van het 6de leerjaar de hele voormiddag, 
middag, avond en nacht door in jeugdherberg ‘t Schipke waar ze genoten van de 
maaltijden, leuke babbels, vele spelletjes en 2 grote activiteiten die speciaal voor hen 
naar Geraardsbergen werden gebracht. Het bumperbalspel en de archerytag vormden 
voor hen een topactiviteit die we niet binnen onze schoolmuren hadden kunnen 
organiseren.   Moe maar voldaan gingen onze afscheid nemende 6de klassers, na nog 
een uitbundige zwemactiviteit, de nacht in.  Ook ’s morgens hebben we de nodige 
voorzieningen getroffen om hen nog eens te verwennen met een lekker ontbijt. Daarbij 
hebben we ook al onze ouders van het 6de leerjaar getrakteerd op een ontbijt. 
Zo konden we toch iedereen samenbrengen, onze leerlingen van het 6de leerjaar hun 
favoriete afscheid aanbieden én op een fijne manier hun schoolcarrière bij ons op de 
VBS afsluiten. 
 

Op het einde van deze voormiddag mogen onze afscheidnemende 6de klassers als eerste de school verlaten 
om de weide wereld in te trekken en de deur van hun basisschooltje achter zich te sluiten. 
Al hopen we dat ze de deur niet volledig dichttrekken en weten dat onze deur altijd voor hen open staat. 
Wees altijd welkom op eender welk moment en aarzel niet om ons te contacteren als we ooit nog iets voor 
jullie kunnen/mogen betekenen. 



 

 
!

WE NEMEN AFSCHEID VAN: 

 
Op 1 september 2022 stappen zij fier en goed onderwezen de poorten van hun nieuwe school binnen. Wij 
wensen hen héél veel succes toe en hopen hen nog regelmatig op onze school te mogen verwelkomen.  

Aanle Axned Rayan, Cespedes Guardia Elianay, Claeys Louise, van Ekeren Alysha, Petit Janne, Goditiabois Emma, Van 
Durme Miel, Houthaeve Saar, De Clercq Julia, Ide Augustine, Hofman Livia, Verbeke Nel, Van De Sype Hanne, Van De 
Sype Kyano, Coens Oona, De Lange Febe, Jolie Chloë, Hoste Jonas, Goossens-Laanen Dario, Vermeulen Hanne, 
Verbruggen Lise, Gürbüz Jona, Claerhout Margot, Baert Yuna, Campe Ilan, Van den Rul Heyberia, Simoens Josephine, 
Glazemakers Emilio en Sahin Melih. 

Weet dat onze poort steeds voor jullie open staat en jullie meer dan welkom zijn! 



!

AFSCHEID NEMEN VAN FAMILIES 
 
Afscheid nemen van onze 6dejaars is ook afscheid nemen van een aantal families. 
Wij nemen op 30 juni dankbaar afscheid van 18 families. Onze oprechte dank omdat jullie ons het vertrouwen 
schonken te mogen werken met jullie dierbaarste schatten! 
 
Van harte dank aan de familie van … 
 

Yuna   Sofie en Henk 
Ilan   Anja en Patrick 
Julia   Lies en Fiel 
Febe   Lieve en Philip 
Emilio   Nele en Dino 
Dario   Loes en Kristof 
Livia   Jorinde en Bram 
Jonas   Carla en Steve 
Saar   Lien en Rik 

Augustine  Els en Louis 
Chloe   Mieke en Olivier 
Hanne   Eveline en Wim 
Kyano   Miranda en Bruno 
Heyberia  Sara en Danny 
Miel   Els en Peter 
Alysha   Gaila en Martin 
Nel   Inge en Koen 
Hanne   Siska en Stijn 

 
Alle andere families laten ons vandaag een klein beetje los maar mogen we door de broers en of zussen toch 
nog even bij ons houden. 
 
 

!

JUF RITA 
 
Moeder, vader, mentor, verpleger, vertrouweling, elke dag speelt een 
leraar al deze rollen. Een leerkracht ziet de mogelijkheden in elk kind, 
zelfs vóór het die mogelijkheden in zichzelf ziet. Daarom brengen we in 
deze laatste schoolkrant van het schooljaar eer aan één van onze 
superhelden want zij ziet en zag een zee van leerlingen voor zich. 
Elke dag toonde juf Rita ons wat het betekent om als leerkracht jongeren 
de opdracht mee te geven samen te bouwen aan een betere wereld, met 
passie omdat het niet altijd gaat over het juiste antwoord vinden, maar 
ook over de juiste vragen stellen. Leraren stoppen nooit met wegen te 
zoeken om te inspireren en te motiveren, zelfs als de bel gaat. 
 
Juf Rita zet dit schooljaar haar laatste 30 juni neer. Over op pensioen 
gaan wil ze niets horen. Neen juf Rita gaat op TBSVP, ter beschikking 
stelling voor pensionering. 

Dat wil zeggen dat we volgend schooljaar, wanneer de nood het hoogst is, maar ook voor die kleine noden 
altijd beroep op haar mogen doen. Zo heeft ze al aangegeven om ons te komen ondersteunen op de eerste 
schooldag, bij peuteropendeurdagen, bij uitstappen, bij de overlegmomenten om even de klas over te 
nemen, om te komen helpen bij creamomenten, enzovoort. 
Neen, juf Rita wil nog niet officieel uitzwaaien, ze wil ons 
volgend schooljaar ondersteunen. Een persoon waar alle 
kleuren van ons jaarthema op van toepassing zijn is zij!  
 
Dank je wel juf Rita om onze moeder, vader, mentor, 
verpleger, vertrouweling en vooral juf en collega te zijn! 
 
 

  



 
  

REEDS BEVESTIGDE ACTIVITEITEN VOLGEND SCHOOLJAAR: 
 

- Oktober 2022 – koekenslag 
- 16 oktober – herfstwandeling - ouderraad 
- 25 november of 2 december 2022 – K(l)aas- en wijnavond in GC De Kluize 
- 19 maart 2023 – LENTEDINER in GC De Kluize 
- 20 en 21 mei 2023 – Vadernacht - ouderraad 

Bij voorbaat dank voor de steun! 
 
 
 
 
 

DANK JE WEL: 
 
Langs deze weg wil ik alle sponsors, ouders van de ouderraad, ouders die 
zich vrijwillig engageerden, alle mensen vergeten of genoemd die het 
voorbije jaar steeds alles netjes tot in de plooi legden heel erg bedanken. 
Een oprechte ‘DANK JULLIE WEL’ voor alle steun en hulp, wij waarderen 
het enorm! 
 
 
 
 
 
 

KALENDER SCHOOLJAAR 2022-2023 
 
 
OPENDEURDAG 

Zaterdag 27 augustus van 10u tot 12u – Hoofdschool en Westhoekschooltje 
 
 
Eerste trimester - SEPTEMBER – OKTOBER – NOVEMBER - DECEMBER  
 
 Donderdag 1 september – eerste schooldag van het schooljaar 
 Dinsdag 6 en donderdag 8 september (19u en 20.30u) – Infoavonden. 

Vrijdag 30 september - Peuteropendeurdag 1 
Zondag 16 oktober - Activiteit van de ouderraad – herfstwandeling 
Maandag 24 t.e.m. 28 oktober – Cultuurklassen – 6de leerjaar 
Woensdag 26 en donderdag 27 oktober – Oudercontacten lagere school + rapport 1 
Vrijdag 28 oktober - FLUO-vrijdag 
Maandag 21 en dinsdag 22 november – Oudercontacten kleuterschool 
Vrijdag 25 november of 2 december 2022 – K(l)aas- en wijnavond in GC De Kluize 
Maandag 5 december – Sinterklaas  
Vrijdag 23 december – Rapport 2 

 
 
Vrije dagen van het eerste trimester 
 
 Herfstvakantie: van maandag 31 oktober tot en met zondag 6 november 
 Wapenstilstand: Vrijdag 11 november< 
 
 
  



Tweede trimester - JANUARI – FEBRUARI – MAART 
 

Zaterdag 4 februari - Peuter- en algemene opendeurdag 2 
Woensdag 15 en donderdag 16 februari – Oudercontacten lagere school (1ste, 2de, 3de, 4de en 5de 
leerjaar) + rapport 3.  Het 6de leerjaar heeft eveneens oudercontacten met advies naar de secundaire 
school. 
Maandag 6 en dinsdag 7 maart – Oudercontacten kleuterschool 
Zondag 19 maart 2023 – LENTEDINER in GC De Kluize 
Maandag 27 maart - Schoolfotograaf 

 
 
Vrije dagen van het tweede trimester 
 
 Van maandag 20 tot en met zondag 26 februari - Krokusvakantie 
 Van maandag 3 april tot en met zondag 16 april - Paasvakantie 
 
 
Derde trimester - APRIL – MEI – JUNI 
 

Zaterdag 29 of zondag 30 april – Vormsel 
Zondag 14 mei om 10.30u – Eerste Communie 
Dinsdag 17 mei – Rapport 4 
Zaterdag 20 en zondag 21 mei 2023 – Activiteit van de ouderraad – Vadernacht 
Maandag 22 mei – Fietsexamen (onder voorbehoud) 
Donderdag 25 mei - Scholengordel (onder voorbehoud) 
Vrijdag 26 mei - Peuteropendeurdag 3 
Maandag 26 t.e.m. vrijdag 30 juni – Zeeklassen 4de leerjaar 
Donderdag 29 juni – Oudercontacten op uitnodiging voor de gehele school + rapport 5 

 
 
Vrije dagen van het derde trimester 
 
 Donderdag 18 mei (O.L.H.-Hemelvaart) 
 Vrijdag 19 mei (Brugdag) 
 Maandag 29 mei (Pinkstermaandag) 
 
Lokale verlofdagen: 
 
 Maandag 10 oktober 2022 

Dinsdag 30 mei 2023 
 
Pedagogische studiedagen: 
 
 Woensdag 16 november 2022 

Woensdag 1 februari 2023 
Woensdag 8 maart 2023 
Woensdag 26 april 2023 

 
De zomervakantie begint op vrijdag 30 juni om 12.00u 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SPROKKELS UIT DE OUDERRAAD 

 
Wist je dat … 

 
• …ons schoolfeest afgelopen zaterdag een overdonderend succes mag worden genoemd? Onder 

het thema ‘VBS knalt met kleuren’ was deze editie er eentje om niet snel te vergeten . We 
mochten 1000 bezoekers verwelkomen die kwamen genieten van de dansjes van hun grote en 
kleine kapoenen. Nadien waren er nog 900 feestvierders die hebben genoten van een heerlijke 
BBQ, lekkere vegetarische gerechtjes en artisanale ijsjes. Na 2 @home edities is het duidelijk dat 
we het feestvieren nog niet zijn verleerd. 
 

• …we alle mama’s, papa’s, grootouders, familieleden, vrienden, sympathisanten, … die ons het 
afgelopen schooljaar bij één of andere activiteit, om op het even welke manier, hebben 
geholpen en gesteund, HARTELIJK willen DANKEN. 
 

• …de ouderraad van de VBS nog steeds actief is op Trooper? We zeggen als ouderraad  
#shoplokaal, maar als dat niet kan, koop dan online via 
http://www.trooper.be/ouderraadvbswindeke  
 

• …de ouderraad een eigen Facebookpagina heeft? Like onze pagina en zo 
blijven jullie als eerste op de hoogte van onze activiteiten en acties. 
https://www.facebook.com/ouderraadvbsscheldewindeke  
 

 
 
 
 

OPENDEURDAG  
 
Op de laatste zaterdag voor de start van het nieuwe schooljaar (27 augustus) vindt naar goede jaarlijkse 
gewoonte onze opendeurdag plaats. Het uitgelezen moment om met uw zoon/dochter al even op school 
langs te gaan en hem/haar al eens plaats te laten nemen in de klas. 
 
U kan ervoor kiezen om op eigen ritme onze volledige school te bezichtigen. Of u kan ervoor kiezen een 
geleide rondleiding te volgen die u doorheen onze volledige school brengt. Er zijn gesprekken met de 
directie, zorgcoördinatoren en leerkrachten mogelijk. U kunt ook van het ogenblik gebruik maken om uw 
zoon/dochter in te schrijven. 
 
Bent u geïnteresseerd? Komt u graag kennismaken met de school? Wenst u in te schrijven? Of komt u 
gewoon even rondneuzen? Noteer dan alvast 27 augustus in uw agenda. 
 

 
 

Wij wensen iedereen een fijne vakantie toe 
en zien elkaar graag terug op zaterdag 27 augustus en/of donderdag 1 september. 


