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Vakantieblaadje 2020 
Dit was een bijzonder schooljaar.  De omstandigheden hebben ons allen aangezet om een 
steile leercurve te volgen. Ik waardeer het aanpassingsvermogen van kinderen, ouders, 
leerkrachten en personeel enorm.  Iedereen verdient een grote pluim!  De evolutie die we 
onder deze omstandigheden hebben afgelegd en de attitudes die we daarbij hebben 
ontwikkeld, zullen ons onmiskenbaar in het verdere leven ondersteunen.   
 

Nu het woord ‘afstandsonderwijs’ zo alledaags is beginnen klinken, wil ik er toch graag een 
tijdje afstand van nemen.  Daarom wens ik iedereen deze zomer nabijheid toe. 
En dan bedoel ik niet nabijheid in de strikte vorm van het woord, proximiteit of ‘de korte 
afstand’.   Het gaat om de soort nabijheid die niet alleen dichtbij maar ook vanop afstand 
voelbaar is.  Waarbij je echte vriendschap en een warme glimlach meteen kan herkennen.  
Ik wens je tijd met anderen die aandachtig naar je luisteren en interesse in je tonen.  Zalige 
familiemomenten die jouw kinderen mee mogen kiezen.   
Gewoon plezier maar dan ‘met zijn allen’. 
 

Organiseer en beleef bewust tal van zulke genietbare dagen!  
 

Jan De Belder  
Directeur 
 
 
Ik stuur hierbij graag een welgemeend dankjewel naar alle kinderen, ouders, grootouders 

en leerkrachten die, met ons, van dit voorbije schooljaar hebben genoten en 
samen school hebben gemaakt.  
We nemen afscheid van juf Eva en juf Laila.  We danken hen voor de zorg aan 
hun kleuters.   

Juf Petra start een nieuwe uitdaging bij het zorgnetwerk Vokan. We wensen haar 
veel genoegen toe in haar nieuwe job.  Ik ben er zeker van dat ze daar heel wat 
kinderen met veel liefde zal ondersteunen.  

Annick De Keyser (mama van Jolien en Jasper (Oud-leerling)) geeft, nu Jolien in het 6de lj. 
start, haar functie als Voorzitter van het Oudercomité door aan Erik Parmentier (Papa van 
Mila, Nolan en Sari).  Ik wil Annick van harte danken voor de bijzonder fijne samenwerking.  
 
 

Vakantiekaartjes lezen, is toevallig één van mijn specialiteiten!   Stuur 

me eens een kaartje op, als je op vakantie bent!  Ook een zelfgemaakt 

kaartje met groeten van bij je thuis kan je altijd via onze brievenbus 

bezorgen.  Onze brievenbus blijft de ganse zomer open voor jou. Ik maak er in 

september een mooie collage van aan de deur en het raam van mijn bureel!     

                                                                  Directeur Jan 

        Vrije Basisschool de Bunt 
        Waterstraat 16,  2180 Ekeren          
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2020-2021       Een tipje van de sluier opgelicht…. 
 

Elk jaar maken aanpassingen deel uit van de vernieuwing.   Ik licht in juni steeds de 
personeelsformatie van het nieuwe schooljaar toe.   Er verandert weer heel wat!  

  

Bouwwerken in zicht:  We krijgen weldra de kans om de laatste fase van het 
masterplan ‘verbouwingen’ aan te vatten.  We wachten al jaren om alle 
kleuters samen in één gebouw te kunnen opvangen.  Door het verschuiven van 
kleuterklassen maken we voldoende plaats vrij aan de kant van de lagere 
school om het tekort van twee lokalen voor 5 en 6 op te vangen. De overheid 

heeft groen licht gegeven om aan het einde van de tweede helft van het komende 
schooljaar (2021) te starten met de uitbouw van ons kleutergebouw.  Dat is nog niet voor 
meteen maar omdat sommige aanpassingen die we dit jaar uitvoeren, reeds ter 
voorbereiding zijn van dit project, wil ik ze toch eerst melden.   Na deze werken zullen al 
onze klassen ontdubbeld zijn, heeft elke leeftijdsgroep voldoende plaats, hoeft er niemand 
meer te verhuizen en sluiten we het masterplan af.  Dan leggen we de groei definitief stil.     
Tijdens de zomer werk ik nauw samen met de architecten en de bouwadviseurs om de 
plannen van ons kleutergebouw te finaliseren. Voor de kerstvakantie zal ik de plannen en 
de daarbijhorende planning toelichten. 
 
Wie is er benieuwd naar de organisatie en personeelsformatie van volgend schooljaar?   
Ik stel hieronder de structuur aan u voor.   
 

De instappertjes starten hun schoolcarrière in de instapklas ‘KT’.  Juf Tinne De Vrij blijft de 
instapklas leiden maar zal die functie vanaf volgend jaar niet met haar naamgenoot maar 
met juf Mireille als co-teacher opnemen.  De blauwe kleuters schuiven na enkele maanden 
door naar één van de gemengde klasgroepen. We waren dit jaar genoodzaakt om wegens 
de coronamaatregelen de instap van een aantal kleuters uit te stellen.  Zij zullen in 
september meteen in een gemengde klasgroep instappen.  
 

De kleuterschool herbergt gemengde leefgroepen.  Om de klasgroepen kleiner te kunnen 
houden, maken we een 6de gemengde klasgroep bij. We wachten niet tot het nieuwe 
kleutergebouw af is.  Met ons doorschuifsysteem zal iedereen in die nieuwe themaklas 
kunnen vertoeven.  We willen al jaren een ‘Natuurklas’ realiseren. De kleuters zullen die 
week ook veel tijd buiten doorbrengen.  Zo krijgen de kinderen naast het Atelier, de Living, 
de Sprookjesklas, de Snuffelklas en de Speelzaal, er op 1 september een Natuurklas bij.  
 

In één van de zes gemengde leefgroepen verwelkomen we juf Eline en meester Sam.  Zij 
popelen om aan de zijde van Juf Kathleen, juf Els, juf Domino en juf Tinne VL. hun plaats als 
klastitularis van de gemengde klasgroepen op te nemen.  Juf Joke zal in mei en juni, na de 
geboorte van haar tweede kindje, haar functie als klasjuf opnieuw overnemen van juf Eline.  
Meester Bart zet de kleuters in beweging. In elke gemengde leefgroep streven we het 
familiegevoel na waar kinderen ‘opkijken naar’ en ‘leren van’ hun grotere broer of zus maar 
ook leren zorg dragen voor de kleinsten.    
 

Het zorgteam:  Burgemeester Hakkeplak (Alias meester Bart), juf Nette en juf Chantal 
(Zorgcoördinator KS+LS) gaan samen de zorg afstemmen en zo de kleutergroepen 
ondersteunen.  Juf Silvie zal pas in januari het zorgteam vervoegen daar zij nog in blijde 
verwachting is van haar derde kapoentje.  Ook in de lagere school blijft co-teaching de 
norm binnen zorg.  Dit staat voor een samenwerking van twee evenwaardige leerkrachten 



binnen hetzelfde lesgebeuren.  De leerkrachten van de lagere school doen zo op 
regelmatige tijdstippen aan co-teaching met hun parallelcollega.  De zorgcoördinator 
fungeert als aanspreekpunt voor ouders die een specifieke zorgvraag hebben.  Zij vormt 
samen met de directeur, zorgbegeleidsters, CLB medewerkers en leerkrachten uit het 
VOKAN Ondersteuningsnetwerk het zorgteam!   Dit zijn de leden van het zorgteam; 

- Zorgcoördinator: juf Chantal   
- Zorgbegeleid(st)ers:  juf Marleen, juf Nette, juf Silvie, meester Bart, juf Fanny. 
- CLB anker voor onze school: Linde De Bois  
- Zorgnetwerk VOKAN: Ankers: meester Peter en juf Laurie. 
- Directeur Jan 

In overleg met de klastitularissen zal dit uitgebreid zorgteam de zorg bewaken.    
 

Godsdienstleerkrachten:  Deze mentorfunctie in de lagere school wordt verdeeld tussen juf 
Marleen (1), juf Ingrid Van Look, (2,3) juf Fanny en juf Evelyn (3,4,5,6). Ook de 
klasleerkracht heeft een voorbeeldfunctie en geeft 1 lesuur godsdienst in de eigen 
klasgroep.  Tijdens de twee lesuren die door de godsdienstleerkracht worden gegeven, 
verlaat de klastitularis het lokaal en zet zich als co-teacher in de parralelklas in.  
 

We blijven een bijzonder sportieve school. 
Juf Christine, meester Bart en meester Johan nemen samen de lagere schoolklassen onder 
hun sportieve hoede en bieden hen onderbouwd sport, beweging en zwemonderwijs.  We 
zetten ook weer volop in op fietsbehendigheid en fietservaring.  Zij zullen weer een aantal 
buitenschoolse activiteiten aanbieden. We duimen dat ze allemaal kunnen doorgaan.   We 
zijn gezegend dat we zo’n ruime accomodatie op wandelafstand kunnen aanbieden als de 
sporthal ‘t Venneke.  Oud-collega Mieke en oma Mieke (grootouder van Kobe, Lore en 
Tibo), geven samen de zwemlessen extra animo.  
 

In de lagere school : 
- In het eerste leerjaar verwelkomen Juf Sabrina en juf Ingrid Laureyssen alle leergierige 

kapoenen van het eerste leerjaar.  
- In het tweede leerjaar verwelkomen we meester Sam.  Omdat juf Evelyn eind 

september haar tweede kindje verwacht, geeft zij het ganse jaar de fakkel van het 
tweede leerjaar met vertrouwen door aan meester Sam en juf Karolien.   

(Twee nieuwe naamgenoten vervoegen onze ploeg.  Zo krijgen juf Tinne(Instap) en juf Tinne (KT), juf 
Ingrid (L1I) en juf Ingrid (godsdienst), juf Sindy en Juf Cindy (beiden in toezicht), juf Els (L5E)en juf Els 
(KE) en nu meester Sam (Kleuterschool) en meester Sam (2de leerjaar) als nieuwe collega’s.) 

- De kinderen van het 3de leerjaar worden warm onthaald door Juf Tanja en juf An.    
- Kom je naar het 4de leerjaar? Dan ben je best klaarwakker want Juf Vicky en juf Anja 

zitten immers al op hete kolen om op speelse wijze nieuwe inzichten aan te rijken.   
- In het 5de leerjaar zetten we nog een perfecte match neer.   Juf Lise en juf Els DC kijken 

er bijzonder naar uit om samen een creatief en bekwaam team te vormen.     
- In het 6de leerjaar kiest Meester Wilfried niet voor het afgewerkt product! Hij wil de 

kinderen in het laatste jaar immers blijven bevragen, prikkelen, stimuleren, 
enthousiasmeren en uitdagen.  We sturen graag kinderen op weg die niet zomaar ‘klaar’ 
zijn als ze de basisschool verlaten. We moedigen kinderen graag aan om vooruit te 
kijken en enthousiast te zijn over wat komen gaat. Dan kunnen ze makkelijker toepassen 
wat ze in hun rugzak hebben. Meester Wilfried zal ze prikkelen voor de toekomst. Daar 
mag je van op aan! 

 



Computer en andere ICT toepassingen zijn een vast waarde op onze school.  Smart-
toepassingen zijn de regel in elke klas.  Gelukkig hebben we Meester Karl in ons team die 
ons uitgebreid computerpark als ICT-coördinator jaarlijks cultiveert.  
Op het secretariaat kan u van maandag tot donderdag terecht bij secretaresse Annick 
Denisse en op vrijdag bij secretaresse Liesbeth Weytjens. Zij zorgen samen voor het onthaal 
en het verwerken van een groot deel van de aanzienlijke berg administratie die een school 
te verwerken krijgt.  Liesbeth Weytjens zal nauw samenwerken met onze preventiedienst 
IDPBW als lokale preventieadviseur.  
In de voor- en nabewaking bieden we twee vertrouwde gezichten. Juf Mireille en Juf 
Renate zullen de kinderen opvangen. 
Het middagtoezicht zal omwille van de nakende bouwerken en de blijvende coronadreiging 
noodzakelijkerwijze ook volgend schooljaar in de eigen klassen doorgaan. Juf Cindy, Sindy, 
Mireille, Renate en Liesbeth zullen de leerkrachten van de kleinere klassen hierbij 
ondersteunen.  
  

De deuren van dit laboratorium worden zelden afgesloten. 
Terwijl in juli en augustus de jaarlijkse grote kuis, schilderwerken, 
verhuis van materialen, inrichting en opfrissen van kasten en lokalen 
start, verduidelijken we de pedagogische visie van het komende 
werkjaar en gebeuren er tal van verbouwingen die de werking 
moeten optimaliseren.  Dit zijn ze: 

1. We plaatsen een schuifdeur in het midden van de instapklas. De instapklas wordt kleiner in 
ruimte en aantal kinderen. Dit biedt nieuwe mogelijkheden. Naast de instapklas komt de 
nieuwe Natuurklas. Daar zijn we bijzonder enthousiast over. De schuifdeur zal af en toe 
even open gaan. Dat biedt kansen aan de kleinsten voor kennismaking en samenwerking 
met elke gemengde klasgroep. Zo kunnen we onze kleinsten even laten beleven hoe het is 
om met de grotere kinderen om te gaan.  Een groeiproject dus.   

2. In de zorgklas van juf Marleen plaatst de schrijnwerker een nieuwe wandkast en in de 
eerste leerjaren bouwt hij kastjes onder de digitale TV borden en een nieuwe lavabo.  

3. De refter wordt volgend jaar, omwille van Corona, nog niet gebruikt als refter.  De kinderen 
eten het ganse jaar in het eigen klaslokaal.  Dat is de voorbije maanden best gezellig 
gebleken.  Het is echter maar tijdelijk.  Danny Stolle en ik bouwen er deze zomer een 
tijdelijke tussenwand. We delen zo de zaal tijdelijk op in twee lokalen. In afwachting van de 
verbouwingen zal het tweede 5de leerjaar zich daar vestigen. De andere helft van de refter 
blijven we gebruiken als polyvalente ruimte.  Meester Bart heeft nog plaats genoeg om er 
aan de kleinsten bewegingsles te geven en ook de poppenkast kan er blijven doorgaan.  

4. De kleuterleidsters steken deze zomer hun handen uit de mouwen en richten het 
themalokaal, de ‘Natuurklas’, in met veel natuurlijke materialen. Dit wordt de 6de 
themaklas. 
 

Schoolmaterialen:  Onze school schaart zich achter het kosteloos onderwijs en biedt ieder 
kind dan ook alle schoolmaterialen aan die nodig zijn om de eindtermen te bereiken. Zo 
krijgen kinderen op onze school geen lijstje mee met aan te kopen materialen. Buiten een 
boekentas, een brooddoos en drinkbeker zorgen wij graag voor alle schoolmaterialen.  
 
Bekijk info over vakantieopvang en vakantiemogelijkheden en activiteiten via 
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/kinderopvang-3/vakantieaanbod  
 

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/kinderopvang-3/vakantieaanbod


2020-2021: De vakantiedata, pedagogische studiedagen,   
                     facultatieve verlofdagen, openluchtklassen en feesten: 

1. Start nieuw schooljaar: dinsdag 1 september 2020 
2. Vrije dagen van het eerste trimester:  

- Woensdag 7 oktober 2020 (Facultatieve verlofdag) 
- Herfstvakantie: maandag 2 november t.e.m. vrijdag 6 nov. 2020  
- Woensdag 11 november 2020 (Wapenstilstand) 
- Woensdag 25 november (Pedagogische studiedag)  

3. Kerstvakantie: - van maandag 21 december 2020  
                                 t.e.m. vrijdag 31 januari 2021 

4. Vrije dagen van het tweede trimester:  
- Woensdag 27 januari 2021 (Facultatieve verlofdag) 
- Krokusvakantie: maandag 15 februari t.e.m. vrijdag 19 februari 2021 
- Vrijdag 5 maart (Pedagogische studiedag) 
- Maandag 8 maart 2021 (Facultatieve verlofdag)  

5. Paasvakantie: maandag 5 april tot en met vrijdag 16 april 2021 
6. Vrije dagen van het derde trimester:  

- Woensdag 28 april 2021 (Pedagogische studiedag)  
- Woensdag 12 mei 2021 (Pedagogische studiedag Scholengemeenschap NoordrAnt) 
- Donderdag 13 mei 2021 (Hemelvaartsdag)  
- Vrijdag 14 mei 2021 (Brugdag) 
- Maandag 24 mei 2021 (Pinkstermaandag)  

7. De zomervakantie begint op donderdag 1 juli 2021. 
 

Activiteiten en feesten: 

 Ouderavond kleuterschool en 1ste leerjaar: donderdag 3 sept. 2020  

 Ouderavond lagere school (2de tot 6de lj): maandag 7 sept. 2020 

 Fotograaf op school: individuele foto’s: donderdag 10 sept. 2020 

 Paarse kleuters slapen op school: donderdag 12 november 2020  

 Sinterklaas op bezoek: vrijdag 4 december 2020 

 Kerstdrink: vrijdag 11 december 2020  

 REGENBOOGFEEST (Winterfeest!): Avondactiviteit: vrijdagavond 5 februari 2021 
Winterfeest/Regenboogfeest zaterdag 6 februari 2021 

 Carnaval op school: woensdag 10 februari 2021 

 Sponsorloop: donderdag 1 april 2021  
 

Openluchtklassen:  

 Ardense klassen 6de lj.: van 21  tot en met 25 september 2020 

 Sprookjesklassen: 1ste en 2de lj.: van 28 sept. tot en met 30 sept 2020 

 Bosklassen 3de, 4de en 5de lj.: van 3 mei tot en met 7 mei 2021 
 

Hierbij al een datum van de Quiz van het Oudercomité:  Vrijdag 20 november 2020 
De “Terug-naar-school” kinderfuif staat nog niet ingepland. Er wordt gewacht op de 
aanbevelingen in verband met de Covid 19 pandemie. Meer info volgt in september. 
 
 

 



U ontvangt de schoolrekening van maart, april, mei en juni 2020 via mail. Begin maart was 
de school gewoon open. Voor die periode werd het zwemonderwijs in sommige klassen 
aangerekend.  In de periode daarna was er een Lock-down van kracht en was de 
noodopvang gratis.  Enkel de voor- en nabewaking werd in die periode aangerekend. Vanaf 
het moment dat de kinderen terug naar school mochten, werd ook, naast de voor- en 
bewaking, het middagtoezicht aangerekend. Op de rekening kan u ook het sparen voor 
openluchtklassen terugvinden. Het sparen werd dit jaar gewoon verder aangerekend. 
Hierdoor zal de openluchtklas van 4-5 en 6 volgend schooljaar niet worden aangerekend.  
De school heeft heel wat extra financiële inspanningen moeten doen om de Coronaperiode 
veilig door te komen. Deze onkosten worden in onze school echter niet doorgerekend aan 
de ouders. 
 

Wist je waarom er maandag een ijskarretje aan de school stond? 
We hebben maandag het einde van het schooljaar gevierd hebben met ijsjes.  
Ieder kind van onze school kreeg een ijsje aangeboden van de school. 
 

Wat gebeurt er op de eerste schooldag?  
 

De kleuters worden meteen in de klas verwacht.  De kinderen van de lagere school 
worden aan de witte poort verwacht. Daar verwelkomen de leerkrachten iedereen op 
ludieke wijze.  Dit duurt ongeveer een halfuurtje! Het oudercomité schenkt  ‘s 

morgens gratis koffie aan de schoolpoort voor wie dat wenst. De kinderen van het eerste 
leerjaar verwelkomen we extra feestelijk. Ouders die daar graag willen bij zijn, moeten 
rekenen op een uurtje extra. Vanaf dit schooljaar maken we de klasverdeling reeds eerder 
bekend. Zit je in de kleuterschool of in de lagere school en ben je benieuwd in welke 
klasgroep je zit en welke juf of meester je volgend jaar zal begeleiden?  Ik hang alle 
klasverdelingen vrijdagmiddag 21 augustus aan de buitenramen van de kleuterschool op.   
Je kan vanaf dan even langsfietsen en langs de achterzijde van de kleuterschool bekijken 
met wie je de klas zal delen.  Klasgroepen worden zorgvuldig opgesteld.  Sta dus open voor 
een nieuwe klasgroep.  Nieuwe vrienden maken, is een belangrijk deel van het leerproces.  
 

 

Als je op de drempel staat van je twintigste jaar als directeur, durf je al eens te mijmeren 
over vroeger en nu.  Keer op keer kon ik het niet laten om bij het einde van een schooljaar 
vol enthousiasme het komende schooljaar aan te kondigen.  En ook nu kijk ik bijzonder 
enthousiast en met vertrouwen weer de eerste initiatieven tegemoet.  Ik ben me bewust 
dat dit te maken heeft met mijn hard werkend, gedreven en aangenaam team.  Ik ben ervan 
overtuigd dat ieders frisse positieve kijk op de toekomst, aanstekelijk zal blijven werken.   
 

Tot volgend jaar! 
Jan De Belder 
Directeur  

Onze blijvende pedagogische vakantietip: 

 
    Het werk wacht wel tot je je kind 

de regenboog hebt laten zien, 
maar de regenboog wacht niet  
tot jij klaar bent met je werk. 

 


