
   

 

        Juni 2019 
 

30, 29, 28, … Stop! We starten opnieuw bij 1, 2, 3, .. .  Aftellen doen we 
niet!  Ook de laatste maand van het schooljaar is waardevol.  In juni 
verankeren we tal van herinneringen, en verzilveren we krachtdaden.  
Tal van emoties passeren de komende weken de revue.  De 
hartslagfrequentie durft de komende weken al eens wat sneller of hoger 
te stijgen.  Elk kind voelt het einde van zijn of haar schooljaar anders aan. 
Kinderen willen graag vakantie... maar kunnen vrienden niet zomaar 
missen, ze stellen zich dapper op... maar zijn toch een beetje bang, ze 
kijken met verlangen uit... maar laten niet zo makkelijk los.  Bij sommigen 
gaat het gepaard met angst, voor anderen is het één en al opluchting.  Zo 
merken we in juni dat blijheid en verdrietigheid niet ver uit elkaar liggen. 
Daarom zorgen we ervoor dat ‘afronden’ geen afscheid is, maar enkel een 
pauze.  Een nieuwe cyclus zal zich weldra immers enthousiast aanbieden.  
De structuur van een schooljaar is een stevige houvast vol zekerheden 
die, gelukkig maar, ook binnen een veilig kader, prachtig impulsieve 
creativiteit toelaten.  Kinderen leven in schooljaren. Hun leefwerelden 
bestaan uit thuis, schoolweken en vakantietijd. Elke biotoop heeft zijn 
eigenheid en zijn eigen wijze van functioneren.   De afwisseling doet hen 
deugd maar is daarom niet voor eenieder even makkelijk. De overgang 
vraagt aanpassingstijd. Het bioritme moet zich telkens zetten. Hierbij is de 
innerlijk beleving bij eenieder anders.   Geef je kind de vrijheid om zich 
hierin wat te manifesteren. Herken het gevoel, gun hen de tijd die ze 
nodig hebben en echt wel verdienen.   
Natuurlijke reacties mogen.  
 

Jan De Belder 
Directeur 
 
 

 
Eind juni krijgt u in plaats van een maandblaadje een vakantieblaadje  
waarin u de planning van vakantiedagen en activiteiten van het schooljaar  
2019 – 2020 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. 
 



   

 

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.   
 
Zomerse kleuterverjaardagendag: Vieren is een belangrijk gebeuren in de 
kleuterklassen. Opdat ook alle kleuters die in de vakantie verjaren hun verjaardag op 
school zouden kunnen vieren, organiseren de kleuterleidsters hun verjaardagen 
allemaal samen op één dag. Het wordt een groots feest met frietjes. Proficiat 
kapoenen!  
 
Doorschuifmoment LS: Dan krijgen de leerlingen de kans om een les bij te wonen bij 
de juf of meester van het volgende schooljaar.   
 
Op Zaterdag 22 juni organiseert het Oudercomité een heus Bunts Recupfestival, 

waar alles draait rond hergebruik van materiaal! Ontdek er hier meer over: 

https://sites.google.com/view/recupfestival/home 

Je kan die dag 4 toffe dingen doen:  

1. Kinderrommelmarkt: heb je speelgoed, knuffels of puzzels waar je kids niet  

meer mee spelen? Reserveer dan snel een tafel op de kinderrommelmarkt via de 

website. Opgelet: geen kleren of grote-mensen-spullen!  

2. Fietsrepaircafé: kom met je zoon of dochter een fiets herstellen of leer een lekke 

band plakken in de  workshop. Jong geleerd, oud gedaan… 

3. Bouwspeelplaats: Creativiteit ten top! Bouw samen met je kind wat je maar kan 

bedenken! 

4. Ook uw kids gaan in de klas aan het werk en maken met gerecycleerd materiaal 

creatieve knutselwerken. Ze worden tentoongesteld en geveild.  

==> Kortom: een dag om niet te missen! 

PS: We zoeken nog enkele helpende handen voor een uurtje assistentie in de 

eetkraampjes, het repaircafé of de bouwspeelplaats. Voel je je geroepen, mail dan 

naar oudercomite.debunt@gmail.com ,  of spreek Nele Everaert, Annick Dekeyser of 

Dominique Mazet bij de schoolpoort aan. 

 

PINKSTEREN of Sinksen is een christelijke feestdag. Vanaf dan wordt het begin van 
de christelijke kerk gemarkeerd.  Pinksteren wordt gevierd op de zevende zondag na 
Paaszondag. Tijdens het pinksterfeest wordt herdacht dat de Heilige Geest 
neerdaalde uit de hemel op de apostelen en op andere aanwezige gelovigen. Ze 
werden zich bewust dat ze zich niet moesten opsluiten maar naar buiten treden om 
samen de boodschap van liefde van Jezus te delen. 

https://sites.google.com/view/recupfestival/home
mailto:oudercomite.debunt@gmail.com
https://nl.wikipedia.org/wiki/Apostel_(christelijk)


   

 

 
 
 
 
Wat betekenen die afkortingen op die kalender nu toch allemaal? 
Leerkrachten en directie geven inderdaad niet enkel les.  Er zijn heel wat 

overlegorganen waar directie of personeelsleden van de school maandelijks of op 

geregelde tijdstippen aan deelnemen. Hieronder licht ik er enkele aan u toe. 

KOBA = Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen.   
MDO = Multidisciplinair overleg dat telkens na een zorgoverleg op school wordt 
gehouden: In tegenstelling met het zorgoverleg waar de zorgcoördinator, 
klasleerkracht en de directeur aan deelnemen wordt bij het MDO ook de vaste CLB-
anker betrokken.  Hier worden kinderen met extra noden sterk opgevolgd. 
OCSG = Overleg tss de vakbondsafgevaardigden en directies van de 9 basisscholen 
van scholengemeenschap KOBA-NoordrAnt.  
BODS = Overleg tss besturen, Algemeen Directeurs en Steunpunt Onderwijs.  
CASS = Comité Afgevaardigden Schoolbesturen en Schooldirecties van de 
scholengemeenschap Noordrant. 
Dagelijks Bestuur = een bestuurlijk overleg met Bestuursleden en Algemeen 
Directeurs over de dagelijkse werking van alle basis- en secundaire scholen van 
Ekeren-Merksem-Stabroek van KOBA Noordkant. 
OR = ondernemingsraad van KOBA Noordkant: basis en secundair.  
Overleg tussen de vakbonden en werkgevers van KOBA-NoordrAnt vzw. 
WIRO = Werkgroep Implementatie Referentiekader en Opvoedingsproject.  Elke 

school heeft een Opvoedingsproject dat gebaseerd is op het KOBA-referentiekader. 

IDPBW = Interne Dienst Preventie en Beveiliging op het Werk. 
Veiligheidsraad = preventie, privacy en veiligheid op schoolniveau. 
Schoolraad = Vertegenwoordiging school, ouders en vertegenwoordigers uit de 
ruime omgeving van de school.  
Districtoverleg = Netoverschrijdend overleg tussen alle directeurs van alle basis- en 
secundaire scholen en districtsleden van gans Ekeren.  
Plaatselijk Comité = invloedrijke pers met een groot hart voor de school. 
Terreinvergadering = afgevaardigden van de Parochie, Tel 18, scouts en de school. 
 

 
Daarnaast zijn er maandelijkse personeelsvergadering, wekelijkse 
lunchvergaderingen, Oudercomité, Regenboogcomité, werkgroepen ( Toeka, 
musical, ZILL(leerplan)kerngroep, …..) en tal van andere buitenschoolse 
overlegorganen of kerngroepen waar leerkrachten buiten de schooluren aan 
deelnemen. School-maken doe je dus niet alleen en zeker niet enkel tijdens de 
schooluren.  Dank aan allen die het voorbije jaar op de één of andere manier 
hebben deelgenomen aan ondersteunende werkgroepen of acties.  
                                           Samen maken we school!  

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



   

 

 

Juni 2019 
1/2 Z/Z              
3 M Zwemmen 5de en 6de lj..        Overgangsgesprek van 1 naar 2.  

Lunchvergadering Ls.                                         OCSG.        CASS. 
4 D Zwembeurt paarse kleuters van juf Eva en juf Tinne, 1S, 1I en groep A van 

het 3de en 4de leerjaar.  Extra sport L2K en L2A.           Overgangsgesprek 
van 2 naar 3.     Lunchvergadering Ks.    Zitdag CLB.          Kleuterschool 
overleg LS                     Bibliotheekbezoek L4V 

5 W Poppenkast kleuterschool.  Ondernemingsraad.  Nm: Alles op wieltjes. 

6 D Overgangsgesprek van 3 naar 4.        L5E: Fietsen. 
7 V Sportdag kleuters.          Bibliotheekbezoek L3A, L2A, L2K.         BODS. 

8 Z  
9 Z Pinksteren  

10 M Pinkstermaandag = vrije dag! 

11 D Zwembeurt paarse kleuters van juf Eva en juf Tinne, 1S, 1I en groep B van 
het 3de en 4de leerjaar.  Extra sport L2K en L2A.   Zitdag CLB.          
RVVL: Infomeeting Vlaamse Overheid directies.       Personeelsverg. Ls   

12 W Laatste keer modellezen.   Poppenkast kleuterschool.      
De blauwe kleuters gaan naar de kinderboerderij.  

13 D Personeelsvergadering ks.            Overleg scholengemeenschap.    
De paarse kleuters bezoeken de Zoo.   Bibliotheekbezoek rode kleuters. 

14 V Rode kleuters gaan naar de Heide.      Bibliotheek L3A.    Dagelijks Bestuur.    
15/16 Z/Z  
17 M  Zwemmen 5de en 6de lj..   Start examens 6de lj..        Plaatselijk Comité. 

18 D Zwembeurt paarse kleuters van juf Eva en juf Tinne, 1S, 1I en groep A van 
het 3de en 4de leerjaar.  Extra sport L2K en L2A.           Lunchvergadering Ks.          
WIRO      Zitdag CLB.           

19 W Poppenkast kleuterschool.  

20 D Overgangsdag paarse kleuters (Klankdorp) naar 1ste lj  (Letterstad)        
Lunchvergadering Ls.           

21 V 1ste leerjaar : bezoek aan de brandweer.  Zomerse kleuterverjaardagendag 
= Frietjesdag.            Creatieve namiddag enkel voor 2de tot 6de lj.. 

22 Z RECUPFESTIVAL Oudercomité. 
23 Z  

24 M Klassenraad 6de leerjaar.                                    
25 D Zwembeurt paarse kleuters van juf Eva en juf Tinne, 1S, 1I en groep B van 

het 3de en 4de leerjaar.  Extra sport L2K en L2A.             Zitdag CLB.     
Lunchvergadering Ks.    Overgangsgesprekken paarse kleuters – 1ste lj  

26 W Het ‘Paarse kleuterfeest’!                     Eindejaarsshow 6de leerjaar. 
27 D Doorschuifmoment LS.                  ‘Pret in het park’dag.                

28 V Slotviering.    Eindrapport LS.  
De school eindigt om 12uur! Er is geen nabewaking! 

29/30 Z Start grote vakantie! 😊  


