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Als de komende 21 weekdagen zijn verstreken, ronden we opnieuw een 
fraaie periode af.  Tal van boeiende gebeurtenissen hebben dit 
schooljaar gestalte gegeven.  Zoals we van een schooljaar kunnen 
verwachten, werd ook het voorbije stevig gekruid met een lach en een 
traan.  Ik durf te hopen dat de steun die we aan elkaar gaven, blijvend 
kracht mag geven en we de fouten, die ons vanzelfsprekend 
toebehoren, niet in krantenkoppen drukken.   Wat heb jij meegemaakt 
en wat bleef er je bij?   De waarde van herinneringen bepalen is geen 
sinecure.  Ik peins dat even diep nadenken minstens nodig is vooraleer 
te kiezen tussen de toets  ‘wissen’ of ‘opslaan’.    
Als ik me iets voor de geest wil halen, dat ik heb mogen beleven, heeft 
het steevast te maken met een emotie die het bij me heeft losgemaakt 
en me dus beroerd heeft.  Wanneer heb jij voor het laatst moeten 
schaterlachen?  Of heb jij je onlangs iets bijzonder hard aangetrokken?   
Herken je dat gevoel nog?  Voor sommigen was de tijd, of tijdstip, van 
het gebeuren van belang.  De impact is alvast nooit voor eenieder 
gelijk.  Het wordt enkel bepalend als het je persoonlijk treft of in 
hoeverre wij er ons bij betrokken voelen.   Wanneer heb jij je laatst 
kunnen vereenzelvigen met andermans gevoelens?  Sta nog eens stil bij 
een onverwachte ontmoeting en de emotie die je daarbij hebt gevoeld. 
Herinner je een buitengewone gebeurtenis, een zalige verrassing, een 
verrassende aankondiging, een betreurenswaardig afscheid.  Bij dat 
laatste, wens ik je graag wat warmte toe en lieve mensen om je heen.   
Terwijl geleerden zich laten leiden door de taak van de Hippocampus 
en de activiteit in de prefrontale cortex in de hersenen laat ik me ook 
wel eens doodgewoon verheugen door wat terloops passeert.  Het zijn 
niet altijd de aangekondigde dingen die me dit schooljaar beïnvloed 
hebben.  Laten we tijdens de maand juni, en een daaropvolgende 
stralende zomerperiode, inzetten op mooie tijden.  Ik durf inderdaad te 
beweren dat we die deels zelf kunnen verspreiden.  Laten we het alvast 
proberen! Creëer samen met jouw kinderen, stapje per stapje, een 
kindertijd vol prachtige, plezante, onuitwisbare herinneringen!  Start 
vandaag! 
 
 

Jan De Belder 
Directeur 
 

   Het ware bezit van de mens wordt gevormd door zijn herinneringen.  
   In niets anders is hij rijk, in niets anders is hij arm.      

Alexander Smith 



De ‘Schijt je rijk actie’ wacht nog op zijn 

ontknoping!  Die staat voorlopig op vrijdag 

15 juni op de agenda.  We zullen de actie 

deze week nog wat animo meegeven. Er zijn 

nog steeds vakjes te koop.  Stap voor 15 juni 

eens binnen bij juf Sabrina (L1) of juf Anja 

(L6) of op het secretariaat en waag je kans.               

Met slechts 1,50 euro maak je kans op een 

groentenbon ter waarde van  200 euro.  
 

Dankjewel voor jullie aanwezigheid op het schoolfeest!  
Het werd een bijzonder fijn samenzijn!  Dankjewel voor de inzet van de 
leden van het Regenboogcomité, personeelsleden en iedereen die een 
handje heeft toegestoken!  Een bijzondere dankjewel gaat naar papa 
Olivier, de papa van Chloé.  Hij gaf ons thema ‘Buntsenbuiten’, met de 
grote lading strobalen, extra gezelligheid mee!   
We konden opnieuw rekenen op ons Regenboogcomité waar de 
kerncollega’s aangenaam hebben samengewerkt met mama’s en 
papa’s;  Katrien Meeus, Liesbeth Billen, Sofie Van Nuyten, Inge 
Verlinde, Kim Lauwereys en Herman De Vrij.  Heb jij ook interesse om 
het volgende schoolfeest mee voor te bereiden? Werk mee in het 
Regenboogcomité!  Geef dan een seintje aan Directeur Jan.   
                                                                    Samen maken we school!   

 
Herinneren jullie de fotozoektocht nog?  
Wat hebben we genoten van die lekkere pannenkoeken! Een 
dikke proficiat voor de winnaars: zij mogen hun prijs afhalen bij 
zorgjuf Tinne De Vrij.   1ste plaats Lowie Verdonck 

2de plaats Fee Van Dongen  
3de plaats Erin Steyaert 

 
Overgangsgesprekken: Tijdens de maand juni vinden er gesprekken 
plaats waarin de klastitularis en de zorgleerkracht alle ervaringen en 
zorgmaatregelen, die betrekking hebben op uw kind, aan de collega die 
uw kind in het komende schooljaar in de klas mag verwelkomen, 
doorgeeft.   We gaan met grote zorg om met deze info zodat de zorg- 
en ondersteunende maatregelen vlot kunnen verdergezet worden.   

 
Nog iets tekort?  Wat ontbreekt er?  
Verloren voorwerpen kan je tijdens de eerste week van juni 
gaan bekijken aan de waslijn onder de fietsenstalling. 



Eind juni krijgt u in plaats van een maandblaadje een vakantieblaadje  
waarin u de planning van vakantiedagen en activiteiten 
van het schooljaar 2018 – 2019 kan terugvinden. Ik stel u 
daar ook de klasopdrachten en klastitularissen voor het 
komende schooljaar in voor.  Tijdens de zomervakantie 
worden de klasgroepen van de kleuterschool en de 
lagere schoolklassen, met de grootste zorg, definitief samengesteld.   
 
 

Hebt u een dringende melding? Doe dit dan enkel via de 
telefoon!   Het secretariaat van onze school is spijtig genoeg 
niet voltijds bemand.   Een basisschool zoals de onze, met 
350 leerlingen, ontvangt nog steeds onvoldoende uren van 
de overheid om een voltijdse secretaresse aan te werven.  Laat u niets 
wijsmaken door de media!  Basisscholen worden nog steeds te weinig 
ondersteund door het ministerie.   Wij zijn van mening dat Vlaanderen 
beter wat meer zou investeren in basisonderwijs.  Maar geen nood!  
Als er geen secretariaatsmedewerker aanwezig is, en de directeur bij 
een overleg betrokken is, ligt de telefoon in een klaslokaal. Krijgt u geen 
gehoor, dan laat u best gewoon een boodschap na.  Als er niet wordt 
opgenomen belt het systeem ons even later terug met uw bericht.   
Mailverkeer is geen goede manier om dringende zaken door te geven.  
Mailverkeer werkt effectief, maar enkel bij boodschappen waarbij u ons 
wat tijd gunt om ze te beantwoorden.  De omvangrijke taken laat ons 
niet toe om constant het mailverkeer op te volgen. 
 

Maar voor we juni aanvatten, willen 
we Toby Alderweireld, oud-leerling 
van onze Buntse Basisschool, graag 
veel succes toewensen als Rode Duivel 
in het WERELDKampioenschap 
voetbal.  Dat hij mag schitteren bij het 
uitoefenen van zijn grote droom. De 
slogan van de Duivels is immers ook 

niet mis!   ‘  Tous ensemble ! ’ 

P.S.; Wist je dat hij zijn meester Wilfried 
koos als meest inspirerende figuur?  Het 
voorbije weekend werd meester Wilfried 

daarover door Leen Demaré nog geïnterviewd op de radio.  Pluimpje op 
de hoed van onze meester van het 6de leerjaar!   



 
 
 

                                                 Juni 2018 

1 V Medisch onderzoek rode kleuters KT en KK. 
2/3 Z/Z              

4 M Zwemmen 4de, 5de en 6de lj..        Overgangsgesprekken 3-4-5.  
Lunchvergadering Ks.           

5 D Zwemmen 1S, 1I en 3T groep A.      Ondernemingsraad vzw. 
Overlegplatform Inrichtende Macht. 

6 W Poppenkast kleuterschool.     Algemene directieraad.   
Nm: Alles op wieltjes. 

7 D Parkeer vandaag ergens anders!!!    Opgelet!   Wegens de seniorendag 
kan je vandaag, tussen 6uur en 20uur, niet parkeren op de parking 
van de sporthal!   Overgangsgesprekken LS.  Lunchverg. lagere school. 

8 V De paarse kleuters bezoeken de Zoo! 

9/10 Z/Z  
11 M Overleg scholengemeenschap.                           Personeelsvergadering Ks             

12 D Zwemmen 1S, 1I en 3T groep A/B.     L2C, LV extra sport!                  
Zitdag CLB.    Overgangsgesprekken LS.    Personeelsvergadering Ls   

13 W Poppenkast kleuterschool.     Lokaal Overleg Platform Antwerpen. 
14 D Dagelijks Bestuur.                                                              Oudercomité. 

15 V SCHIJT JE RIJK ACTIE.  

16/17 Z/Z  
18 M De fotograaf neemt de grote schoolfoto! 

4de, 5de en 6de lj. nemen deel aan de Zweminstuif.    
Lunchvergadering Ks.                                     Plaatselijk Comité. 

19 D Overgangsgesprekken paarse kleuters – 1ste lj..   
20 W Poppenkast kleuterschool.  

21 D  
22 V De groene kleuters gaan naar de kinderboerderij!  

Lagere school : pret in Hof De Bist. 
23/24 Z/Z  

25 M 1ste leerjaar : bezoek aan de brandweer. 
‘Moktamee’: meebeleven in de muziekacademie: 2de en 3de leerjaar.       
Lunchvergadering Ks.   Klassenraad 6de leerjaar.        

26 D Zwemmen 1S, 1I en 3T groep A/B.    L2C, L2V extra sport!           
Zitdag CLB.     Repetitie eindejaarsshow 6de lj. 

27 W Het ‘Paarse kleuterfeest’!                       Eindejaarsshow 6de leerjaar. 

28 D  2de lj: uitstap naar de Kalmthoutse Heide. 

29 V Eindrapport!  De school eindigt om 12uur! Er is geen nabewaking! 
30 Z Start grote vakantie!  

Op vrijdag 29 juni is het echt de laatste schooldag. In de namiddag is er 
geen les voor de leerlingen.  Alleen de leerkrachten blijven dan nog even.   
Opgelet! Er is geen nabewaking!  Om 12uur start de vakantie! 


