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Nieuwsbrief juli-augustus 2021

Agenda
Datum

Activiteit

Doelgroep

Waar

Tijdstip

PRETTIGE VAKANTIE

Belangrijke data voor volgend schooljaar
30 augustus
3 september
17 september
24 september

2021
kijkdag (17u-19u)
infoavond + ouderlink (19u)
plantjesverkoop
‘kom op tegen kanker’ schoolpoort

29 en 30 januari
4 februari
9 februari

27-30 september
16 oktober
1 t.e.m. 7 november
12 november
19 of 26 november

28 februari t.e.m.
6 maart
plechtige communie + 20 maart
vormsel
fotograaf
4 t.e.m. 18 april
eerste communie
29 april
herfstvakantie
9 t.e.m. 13 mei
facultatieve verlofdag
14 mei
quiz of andere activiteit van 5 juni

24 december

halve dag

26 september

pedagogische studiedag

de ouderraad

20 mei
21 mei
30 mei t.e.m. 3 juni
31 mei
7 t.e.m. 10 juni
24 juni

2022
eetdagen
facultatieve verlofdag
pedagogische studiedag
krokusvakantie
activiteit ouderraad
paasvakantie
pedagogische studiedag
vredesklassen L6
eerste communie (18u30)
plechtige communie +
vormsel
kinderfuif
schoolfeest
bosklassen L5
schoolreis kleuters
zeeklassen L4
proclamatie L6

Gezamenlijke activiteiten zijn nog steeds onder voorbehoud. We brengen jullie tijdig op de hoogte.

Wist je dat…
*we het schooljaar met een schitterende vuurboomwandeling en fuif afgesloten hebben?

*we dankzij de schitterende tekeningen van de kinderen een mooie opbrengst (+- 6000 euro) hadden met de
‘tekenfund’? We zullen heel wat extra materaal kunnen kopen voor onze sportzaal. De kinderen en onze
meester gaan er enorm van genieten. Dikke dankjewel allemaal!
*we omwille van wisselende weersomstandigheden de proclamatie van het 6de leerjaar in de kerk lieten
doorgaan? Leerlingen, ouders en leerkrachten hebben enorm genoten van dit festijn. Dikke proficiat aan alle
leerlingen van L6! Veel succes volgend schooljaar!
*we met de leerlingen van de 3de kleuterklas ook gefeest hebben? Onze kinderen kregen een kleuterdiploma,
gooiden hun hoedjes in de lucht en werden nadien verrast met heel wat lekkers. Er waren ook 6 duiven van de
partij, die net als de kinderen naar een nieuwe uitdaging gevlogen zijn.
*de klassen L1,L4 en L5b een ander zomerrapport kregen? Volgend schooljaar schakelen we, voor het maken
van rapporten, over naar ‘QUESTI’. De juffen van de werkgroep ‘rapporteren en evalueren’ hebben het
zomerrapport al een keer in dat programma gemaakt. Bedankt aan de ouders voor de feedback. We nemen
deze zeker mee naar volgend schooljaar en passen de nodige zaken aan.
*onze kinderen heel erg genoten hebben van de verschillende schoolreizen, de 2-daagse, de zeeklassen, de
bosklassen en de vredesklassen? Foto’s en filmpjes hiervan vinden jullie op de website van de school of zijn
doorgestuurd naar de ouders.
*onze ouderraad helpers zoekt voor de organisatie van de quiz? Wie helpt mee? Stuur dan zeker een mail
naar: info@ouderraadwakkerzeel.be

*de kindergemeenteraad werk gemaakt
heeft van rookvrije speeltuinen?

Algemene info van de gemeente
*De evaluatie van de schoolstraat is in bijlage toegevoegd. De ingevulde versie ervan mag voor 1 augustus
naar mobiliteit@haacht.be doorgestuurd worden of afgegeven worden aan het onthaal van het
dienstencentrum in Haacht. Alvast bedankt voor jullie medewerking!
*Omleiding door werken aan Kruineikebrug in Tildonk
De Vlaamse Waterweg (DVW) werkt binnenkort de nieuwe Kruineikebrug en de wegenis errond verder af. Na
de werken rijd je dus met de wagen over de nieuwe brug en fiets je over de bestaande brug, die volledig
voorbehouden zal zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer.
De werken vinden plaats in twee fases:
• Van 26 juni tot 12 juli wordt aan de zuidkant van het kanaal gewerkt. In deze fase is er alleen
doorgang voor voetgangers (fietsers moeten afstappen) mogelijk via de nieuwe brug en de Gebr.
Persoonsstraat. De bestaande brug is volledig afgesloten voor alle verkeer. Voor gemotoriseerd
verkeer is er een omleiding voorzien via de Provinciesteenweg (N21), Kampenhout-Sas en de
Mechelsesteenweg-Leuvensesteenweg (N26). Ook bussen van De Lijn volgen deze omleiding.
• Nadien is de nieuwe brug in gebruik voor gemotoriseerd verkeer. Van 12 juli tot 23 juli wordt de
noordzijde afgewerkt. Hierbij zal op de Vaartdijk ter hoogte van de bestaande brug beurtelings verkeer
gelden door middel van verkeerslichten. Toegang tot de industriezone Hambos blijft dus verzekerd.

Ons schoolteam
K1a +
instappers
K1b

meester Hans

kinderverzorging

juf Ria

juf Mieke en juf Axelle

zorgcoördinatie
kleuter + L1
zorg kleuters

juf Veerle

vanaf januari alleen instappers
vanaf januari alle leerlingen van K1

K2

juf Leen

K3

juf Natalie

zorgcoördinatie lager

L1

juf Karlijn

zorg lager

L2
L3
L4
L5a
L6a
L6b

juf Jirka
juf Elisabeth
juf Katrien
juf Tinneke
meester Hans
meester Jonas

juf Mieke
juf Nine
tot januari à juf Liesa

LO
ICT
administratie
preventie
directeur

meester Ruben, juf Liesa en
juf Myriam
meester Guanny
meester Rutger
juf Ann
juf Linda
juf Wendy

Dit is, onder voorbehoud, de klasverdeling en het schoolteam voor 2021-2022. We kunnen, met de lestijden
die we momenteel gekregen hebben, niet alle collega’s terug een job aanbieden. We wensen juf Tinneke, juf
Nele en juf Sandra veel succes volgend schooljaar.

Dankjewel…
- aan al onze leerkrachten en medewerkers voor hun blijvende, enthousiaste inzet en flexibiliteit. Yes, we can!
- aan alle ouders. Bedankt om er samen, als team, tegenaan te gaan. Samen sterk!
- aan iedere vrijwilliger en symphatisant voor jullie inzet het voorbije schooljaar.
- aan de ouderraad voor de piekfijne organisatie van de take-away en voor de sponsoring van de speeltoestellen.
Hierbij ook een extra dankjewel aan de helpers op Werchter.
- aan alle sponsors. Hopelijk kunnen we volgend schooljaar opnieuw op jullie rekenen.
-…

Communicatie
Schoolgebonden informatie
* mail van secretariaat, directie
* website: www.vuurboom.be
* foto’s van activiteiten op de website
Klasgebonden informatie
* agenda of heen-en-weer-mapje
* mails van de klasleerkracht
* foto’s van activiteiten op de website

Telefonisch contact
* directie en secretariaat: 016/60.88.85
Contact via mail
* juf of meester (zie website)
* secretariaat@vuurboom.be
* directie@vuurboom.be

