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Agenda 
datum? activiteit? doelgroep? waar? wanneer? 

maandag 9 januari instapdag peuters KO (peuterklas) dag 

woensdag 11 januari boekenuitleen L3 & L4 BIB voormiddag 

donderdag 12 januari rondleiding L1 BIB namiddag 

maandag 16 januari zwemmen L1 & L3 sportoase voormiddag 

dinsdag 17 januari ouderraad leden school 20u30 
woensdag 18 januari medisch onderzoek  L1 school voormiddag 

vrijdag 20 januari bezoek chocolatier L4 Heverlee namiddag 

maandag 23 januari kindergemeenteraad leden GC Haacht 18u 

woensdag 25 januari kijk-, speel- en 
infomoment 

instappertjes KO (peuterklas) 10u35-
11u30 

maandag 30 januari zwemmen L1 & L2 sportoase voormiddag 

dinsdag 31 januari film: kapsalon Romy L6 GC Haacht namiddag 

woensdag 1 februari facultatieve verlofdag 

donderdag 2 februari instapdag peuters K0 (peuterklas) dag 

4 & 5 februari eetdagen (meer info bij nieuws van onze ouderraad) 
) 

CLB   

Meer info: https://www.vrijclb.be/vrij-clb-brabant-oost/infosessies/ 
 

Infoavonden voor ouders en 
leerlingen van L6  

i.v.m. overstap naar het secundair 

Webinar i.v.m. de ontwikkeling 
van kinderen  

van 2,5 jaar tot 6 jaar 

Digitale infoavonden om 19u30 
*dinsdag 31 januari 
*donderdag 9 februari 
Live infoavonden om 19u30 
*Tienen: donderdag 26 januari 
polyvalente zaal CC De Kruisboog 
*Aarschot: maandag 30 januari  
zaal Ter Klasse 

*Diest: dinsdag 7 februari  
zaal Aula in Begijnhof 

*Keerbergen: donderdag 16 februari 
GC Den Breughel Haacht* 

*maandag 13 februari 2023 om 
20u 

 

  

http://www.vuurboom.be/
mailto:secretariaat@vuurboom.be
mailto:directie@vuurboom.be
https://www.vrijclb.be/vrij-clb-brabant-oost/infosessies/


 

 

 

Wisten jullie dat… 
 

o de Sint en de roetpieten dit schooljaar op 
bezoek kwamen? We ontvingen hen in de 
Pastoriestraat al zingend en zwaaiend met onze 
zelfgemaakte, kleurrijke vlaggetjes. De Sint 
bracht in elke klas een leuk cadeau. In het vierde 
leerjaar werd dit een uitstapje naar de 
schaatsbaan.  
Dikke dankjewel aan de ouderraad voor de 
ondersteuning! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o dat de leerlingen van het 3de leerjaar prachtige 
kerstkransen hebben gemaakt? 

 
o de koekenverkoop dit schooljaar weer een groot succes was. Bedankt voor alle bestellingen! 
Hebben jullie lekker gesmuld? 
 
o er met Kerst zelfgemaakte cadeautjes en ook complimentjes uitgedeeld zijn?   
 
 

o dat de kerstviering een echt genietmomentje 
was? We zijn gestart met een prachtig liedje van 
onze kleuters. Nadien nam L3 en L4 de fakkel 
over. Ze brachten een schitterend, 
hartverwarmend kerstverhaal. Dikke proficiat 
allemaal! 
 

 
 

o de ‘Helm op fluo top’-actie al geruime tijd loopt? 
We voelen en zien dat de actie een beetje aan 
aandacht verliest. Daarom zetten we deze nog 
eens extra in de kijker met een flits-actie plan. 
 

  



 

 

 

1) Flitscontrole: aan de schoolpoort doen we een uitgebreide controle op fluohesje/boekentashoes en helm (als 
de kinderen met de fiets komen). Er zijn 2 aangekondigde controles op 9 februari en één secret controle. De 
kinderen die in orde zijn met de fluo-regels krijgen een kaartje dat in de trommel gaat waaruit, bij de 
afsluiting van de actie, enkele winnaars worden getrokken. 

2) Fluodag met een fluofiesta op maanag 13 februari 
3) Afsluit op 17 februari 

 

De actie blijft natuurlijk ook alle andere schooldagen verder doorlopen. Onze flitsdetectives zien af en toe fietsen 
uit koffers verschijnen of dat helmen uit de auto worden genomen om zo extra stickers te verdienen. Dit is niet 
nodig. Als je elke dag met een fluohesje of boekentashoes naar school komt, raak je sowieso aan een volle 
spaarkaart. 

 

Algemene info… 
 

*Wegens omstandigheden is het ons niet gelukt in december te starten met de oudercommunicatie via Questi. Dit staat 
deze maand zeker gepland. Eén van de dagen zullen jullie via mail worden uitgenodigd om dit te activeren. Er zal ook een 
begeleidende brief worden doorgestuurd waarin al de te nemen stapjes zijn uitgelegd. De schoolgebonden 
oudercommunicatie, niet die van de klassen, zal tot en met de krokusvakantie dubbel lopen, zowel Questi als mail. Na de 
vakantie zal dit alleen via Questi verlopen.  Indien dit alles vlot verloopt, schakelen de klassen ook over. We nemen hier 
graag onze tijd voor. 
 
*Voor schooljaar 2023-2024 werken we in Haacht met een elektronisch aanmeldsysteem voor alle nieuwe kleuters en 
lagereschoolkinderen. De brochure (zie schoolwebsite – ‘inschrijvingen’) informeert jullie over het aanmelden en 
inschrijven in een kleuter- of lagere school in Haacht, Wespelaar, Tildonk, Wakkerzeel, Haacht-Station en Sint-Adriaan. Alle 
scholen werken volgens dezelfde afspraken. Sommige scholen hebben minder plaatsen dan leerlingen die willen 
inschrijven. Met dit nieuwe aanmeldsysteem krijgt iedereen een gelijke kans om in te schrijven in een school naar keuze. 
 

Belangrijk: eerst aanmelden, later volgt het inschrijven! Digitaal aanmelden kan vanaf 28 februari (12 uur) tot 21 maart 
2023 (12 uur) via https://www.haacht.be/aanmelden-en-inschrijven-in-5-stappen. 
 

Voor wie aanmelden? 
• Nieuwe kleuters geboren in 2021, 2020, 2019 en 2018. Alle kinderen geboren in 2021 melden zich nu aan, ook al starten 
ze pas op 2 september 2024. 
• Nieuwe leerlingen van de lagere school: voor wie verhuist of van school wil veranderen. 
• Voorrangsgroepen:  
-broers en zussen van kinderen die al naar school gaan in één van de scholen. Broers en zussen zijn alle kinderen die 
samenwonen op hetzelfde adres of dezelfde ouder hebben, ook al wonen ze niet op hetzelfde adres; 
-kinderen van schoolpersoneel. 
 

Nieuws van onze ouderraad 
 

Wij nodigen jullie uit op onze eetdagen op zaterdag 4 & zondag 5 februari in de Tiendenschuur in Wakkerzeel.  
 

We bieden deze lekkere hoofdgerechten aan:  

• chili sin of con carne 

• balletjes in tomatensaus & dennenappeltjes 

• varkenshaasje met broccoli, bloemkool, wortelen, mosterdsaus/jus/champignonroomsaus & dennenappeltjes 

• tongrolletjes met witte wijnsaus, champignons, garnalen & dennenappeltjes 
 

Nadien kunnen jullie nog genieten van een dessertje (in de prijs inbegrepen): 

• dame blanche 

• waterijsje 

• chocomousse 

• vanille- of chocolademuffin 
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De bestellingen van de maaltijden gebeuren HIER online VOOR 27 januari. Je betaalt meteen. We werken met 4 
tijdsloten.  Je kiest het tijdslot aan het einde van je bestelling: op zaterdag 4 februari kan je eten in het tijdslot 17u30 of 
19u30 en op zondag 5 februari kan je eten in het tijdslot 11u30 of 13u.  
We kijken ernaar uit om jullie allemaal te verwelkomen.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Graag een paar uurtjes helpen tijdens de eetdagen?  Vul hier je voorkeur(en) en gegevens in.  Of spreek ons aan. Wie zijn 
wij? - Ouderraad Wakkerzeel  
We zijn een toffe bende, iedereen is welkom.  
 
 

Communicatie 
Schoolgebonden informatie 
* mail van secretariaat, directie 
* website: www.vuurboom.be 
* foto’s van activiteiten op de website 

Telefonisch contact 
* directie en secretariaat: 016/60.88.85  
 

Klasgebonden informatie 
* agenda, mail, heen-en-weer mapje 
* mails van de klasleerkracht 
* foto’s van activiteiten op de website 

Contact via mail 
* juf of meester (zie website) 
* secretariaat@vuurboom.be 
* directie@vuurboom.be 
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