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Vakantieblaadje 2021 
 

We sluiten opnieuw een bijzonder schooljaar af.  Het is fijn om te zien dat we er in geslaagd 
zijn om Corona niet te laten overheersen in onze dagelijks werking.  In onze veilige zone 
hebben kinderen kunnen ontmoeten, ontdekken, genieten en hebben ze stuk voor stuk 
bijzondere leerstappen genomen.  Het ganse pallet van onze regenboog heeft zich getoond. 
Wat zijn jullie kinderen toch talentvol.    
 

Ik wil jullie graag uitzwaaien met de betekenis van het woord ‘Ubuntu’ dat me onlangs op 
mijn leespad passeerde. Het viel me natuurlijk onmiddellijk op omwille van die vier 
vertrouwde letters die zich middenin dit woord hadden genesteld. Een woord met een 
inhoud die ik wel wil onderschrijven. 
Vrij vertaald betekent het  ‘Ik ben omdat wij zijn’   of  ‘Menselijkheid tegenover anderen’.   
Een veel gebruikte definitie van Ubuntu is  ‘Het geloof in een universeel gedeeld verbond 
dat de gehele mensheid verbindt’.   Ik ben dankbaar dat onze schoolnaam letters kan delen 
met zo’n krachtige boodschap. 
 

Organiseer en beleef deze zomer bewust tal van 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.  
Het Oudercomité o.l.v. Erik Parmentier (Papa van Mila, Nolan en Sari) verdient 

opnieuw een dikke merci!  We kijken weer uit naar onze vernieuwde samenwerking in het 
komende schooljaar.   Zij hebben voor het komende jaar al heel wat in petto! 

We nemen ook afscheid van juf Nette.  Zij werkt vanaf september in het Brussels Gewest!  
Wij danken haar voor de zorg aan onze kapoenen in de kleuter- en lagere school. 

 
 

Meester Johan werkt al jaren op dinsdag als turn- en zwemmeester op 

onze school.  De andere dagen van de week werkt hij in de Putse Knipoog.  

Volgend schooljaar krijgt hij echter de kans om daar, samen met zijn 

echtgenote, voltijds aan het werk te gaan.  Ik wil hem hierbij daarom 

uitdrukkelijk bedanken voor de jaren dat hij hier met overtuiging heeft 

gewerkt!   Als fervent wielrenner,  hopen we dat hij geregeld eens langs 

de Bunt fietst en eens binnenspringt.      

                                                    Een dikke dankjewel, meester Johan! Het ga je goed!   
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2021-2022       Een tipje van de sluier opgelicht…. 
 

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 in de tweede helft van het komende schooljaar (+ januari 2022) te starten 
met de uitbouw van ons kleutergebouw.  Tijdens de zomer werk ik nauw samen met de 
architecten en de bouwadviseurs om de plannen van ons kleutergebouw te finaliseren. 
Begin schooljaar zal ik de plannen en de daarbijhorende planning toelichten. 
Wie is er benieuwd naar de organisatie en personeelsformatie van volgend schooljaar?   
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!     Ik stel hieronder de structuur aan u voor.   

De instappertjes starten hun schoolcarrière in de instapklas ‘KTM’.  Juf Tinne De Vrij blijft 
de instapklas leiden. Juf Mireille zal de taak van co-teacher opnemen.  De blauwe kleuters 
schuiven rond de leeftijd van drie jaar door naar één van de gemengde klasgroepen.  
De kleuterschool herbergt gemengde leefgroepen van 3, 4 en 5 jarigen .  Om de 
klasgroepen kleiner te kunnen houden, hebben we 6 gemengde klasgroepen. Met ons 
doorschuifsysteem zal iedereen in alle themaklassen kunnen vertoeven.  Er zijn er zes 
verschillende: het Atelier, de Living, de Sprookjesklas, de Snuffelklas, de Speelzaal, en de 
Natuurklas. De klasgroepen schuiven door in twee cirkels van drie klassen die we in februari 
omwisselen zodat iedereen alle klassen kan ervaren. De kleuters brengen ook veel tijd 
buiten door.  In de zes gemengde leefgroepen verwelkomen we juf Domino(KD), meester 
Sam(KS), Juf Kathleen(KK), juf Tinne VL.(KT), juf Els(KEls) en juf Eline(KEli).     Zij nemen 
opnieuw hun plaats in als klastitularis van de gemengde klasgroepen.  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 allerkleinsten.    
Het zorgteam:  Burgemeester Hakkeplak (alias meester Bart), juf Silvie, juf Sofie en juf  
Chantal (Zorgcoördinator KS+LS) gaan samen de zorg afstemmen en zo de kleutergroepen 
ondersteunen.  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 Ondersteuningsnetwerk 
VOKAN, het zorgteam van onze school.   Dit zijn de leden van het zorgteam: 

- Zorgcoördinator: juf Chantal   
- Zorgbegeleidsters:  juf Marleen, juf An, juf Fanny, juf Sofie, juf Silvie, juf Line. 
- Burgemeester Hakkeplak van Klankdorp: meester Bart  
- CLB anker voor onze school: Linde De Bois  
- Zorgnetwerk VOKAN: Ankers: meester Peter (Ls) en juf Laurie(Ks). 
- Directie:  Directeur Jan 

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



Godsdienstleerkracht:  Deze mentorfunctie in de lagere school wordt in het eerste tot en 
met vijfde leerjaar opgenomen door juf Line.  Juf Fanny geeft godsdienst in het 6de leerjaar. 
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.  
 

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      

 

We zijn een bijzonder sportieve school. 
Juf Christine en meester Bart 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 sportaccommodatie op wandelafstand kunnen aanbieden 
als de sporthal ‘t Venneke.  Rebecca (mama van Nate) en oma Mieke (grootouder van Kobe, 
Lore en Tibo) geven de zwemlessen mee extra animo.  
 

In de lagere school : Wie ervan uit ging dat alles zou blijven zoals het was, heeft het deze 
keer bij het verkeerde eind.  Heel wat leerkrachten nemen een nieuwe uitdaging aan en 
starten volgend schooljaar als klastitularis in een ander leerjaar dan jij misschien had 
verwacht.  Spannend!  
- In het eerste leerjaar verwelkomen juf Joke (L1J) en juf Ingrid (L1I) alle leergierige 

kapoenen.  
- In het tweede leerjaar neemt juf Evelyn (L2E) terug haar plaats in. Ze kijkt al uit om 

opnieuw een krachtig team te vormen met juf Karolien (L2K).   
- Juf Sabrina (L3Sab) en meester Sam (L3Sam) zullen de kinderen van het 3de leerjaar 

warm onthalen.    
- Kom je naar het 4de leerjaar? Dan ben je best klaarwakker want daar zullen juf Tanja 

(L4T) en meester Wilfried (L4W) de activiteiten gestalte geven.   
- In het 5de leerjaar ondersteunen Juf Lise (L5L) en juf Els DC (L5E) hun kapoenen ook op 

bijzonder creatieve en bekwame wijze.     
- In het 6de leerjaar neemt het team van het vierde leerjaar de scepter over! Juf Anja 

(L6A) en juf Vicky (L6V) zullen de kinderen in het laatste jaar bevragen, prikkelen, 
stimuleren, enthousiasmeren en uitdagen.  Zet je dus maar schrap! 
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. De juffen zullen hen 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. Onze school schaart 
zich achter de DIGISPRONG.  Dat wil zeggen dat we momenteel stevig investeren in ons 
netwerk en in de komende twee jaar stapsgewijs voor elke leerling van de derde graad een 
laptop zullen voorzien die we geïntegreerd op school zullen inzetten. We zullen echter een 
grotere financiële inspanning moeten doen dan gehoopt omdat de overheid slechts 
financiële ondersteuning voor 47 leerlingen voor onze school heeft voorzien terwijl onze 3de 
graad volgend schooljaar 87 leerlingen zal tellen.  Voor de overheid worden enkel de 
aantallen van de geboortejaren 2008 en 2009 geteld, terwijl die leeftijden dan echter reeds 
in het middelbaar les volgen. Dat is op zijn minst een vreemde berekening.  
 

Op het secretariaat kan u van maandag tot donderdag terecht bij secretaresse Annick 
Denisse en op dinsdag en 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.  
Het middagtoezicht zal in afwachting van de bouwwerken noodzakelijkerwijze ook volgend 
schooljaar in de eigen klassen doorgaan.   Cindy, Sindy, Veronique, Renate en Liesbeth 
zullen de leerkrachten van de kleinere klassen hierbij ondersteunen en het toezicht op de 
weide verzorgen.  
  

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.   

1. De leerkrachten werken in het eigen klaslokaal ter voorbereiding van het nieuwe schooljaar 
en komen daarnaast nog een voormiddag klussen op school.  Heel wat leerkrachten van de 
lagere school veranderen deze zomer van klaslokaal.  De verhuis, het schilderen en 
inrichten van hun lokaal gebeurt door de klastitularis zelf. Wie denkt dat er een werkman 
op school is, heeft het mis.   Daar geeft de overheid te weinig middelen voor aan een 
basisschool.  We doen dus veel zelf.   De kleuterleid(ers)(sters) steken tijdens de vakantie 
hun handen uit de mouwen en wassen alle kasten uit en ontsmetten alle materialen.   

2. Er gaat weer een schrijnwerker aan het werk. We plaatsen nieuwe ingemaakte kasten in 
onze zorgklas en in het 6de leerjaar.  

3. De refter wordt volgend jaar, in afwachting van de bouwwerken, gebruikt als klaslokaal.  De 
kinderen eten het ganse jaar in het eigen klaslokaal.  Dat is het voorbije jaar best gezellig 
gebleken.  Het is maar tijdelijk.  Danny Stolle (echtgenoot van juf Tinne DV) en ik bouwen er 
deze zomer een extra tijdelijke tussenwand. We delen zo de zaal tijdelijk op in twee lokalen. 
In afwachting van de verbouwingen zullen de twee 3de leerjaren zich daar vestigen.   

4. Als Corona voorbij is, roepen we opnieuw onze klusjesdagen in het leven waar ouders die 
dat willen, een handje kunnen komen toesteken. Ondertussen klussen meester Bart, Danny 
en ik er samen op los.  We werken aan een nieuwe bergruimte en doen een aantal 
noodzakelijke herstellingen. 
 



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 ervoor dat ieder kind de nodige 
schoolmaterialen gratis van de school krijgt.  Zorgt uw kind echter niet goed voor deze 
materialen, vragen we wel dat u ze vervangt. 
 

Bekijk info over vakantieopvang en vakantiemogelijkheden en activiteiten via 
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/kinderopvang-3/vakantieaanbod  
 

U ontvangt de schoolrekening van mei en juni 2021 via mail. Om de laatste 
maandafrekening vlot te laten verlopen, vroegen we vroeger om de aanwezigheid van uw 
kinderen in de voor- en nabewaking vooraf op te geven.  Nu we elke dag de aanwezigen 
scannen, hoeft dat niet meer.   De maandrekening wordt u gedurende de eerste week van 
juli opgestuurd via mail.  We willen u vragen om dit dan in uw mailbestand even na te 
kijken. Gelieve uw laatste maandrekening zo snel mogelijk te betalen.  Onze school heeft de 
middelen broodnodig.   De school heeft heel wat extra financiële inspanningen moeten 
doen om de Coronaperiode veilig door te komen.  Wij kiezen ervoor om deze onkosten niet 
door te rekenen aan de ouders.  Wij vragen u echter met aandrang om mogelijke 
openstaande rekeningen meteen te betalen.  Enkel zo kunnen wij het schooljaar correct 
afronden.   
 
2021-2022: De vakantiedata, pedagogische studiedagen,   
                     facultatieve verlofdagen, openluchtklassen en feesten: 

1. Start nieuw schooljaar: woensdag 1 september 2021 
2. Vrije dagen van het eerste trimester:  

- Woensdag 13 oktober 2021 (pedagogische studiedag)  
- Donderdag 11 november 2021 = wapenstilstand = vrijaf. 
- Vrijdag 12 november 2021 (pedagogische studiedag)  
- Herfstvakantie: maandag 1 november t.e.m. vrijdag 5 nov. 2021  

3. Kerstvakantie: - van maandag 27 december 2021  
                                 t.e.m. vrijdag 7 januari 2022 

4. Vrije dagen van het tweede trimester:  
- Maandag 31 januari 2022 (facultatieve verlofdag) 
- Vrijdag 11 maart 2022  (pedagogische studiedag) 
- Maandag 14 maart 2022  (facultatieve verlofdag)  

5. Krokusvakantie: maandag 28 februari t.e.m. vrijdag 4 maart 2022 
6. Paasvakantie: maandag 4 april tot en met maandag 18 april 2022 
7. Vrije dagen van het derde trimester:  

- Woensdag 25 mei 2022 (pedagogische studiedag Scholengemeenschap NoordrAnt 
= vrije dag leerlingen) 

- Donderdag 26 mei 2022 (Hemelvaartsdag)  
- Vrijdag 27 mei 2022 (brugdag) 
- Maandag 6 juni 2022 (Pinkstermaandag)  

8. De zomervakantie begint om 12uur op donderdagmiddag 30 juni 2022. 
 

 

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


Activiteiten en feesten: 

 Ouderavond kleuterschool, 1ste en 6de leerjaar: maandag 6 sept. 2021  

 Ouderavond lagere school  2de tot 5de leerjaar: donderdag 9 sept. 2021 

 Fotograaf op school: individuele foto’s: 23 sept. 2021 en 8 okt. 2021. Klasfoto’s = later. 

 Sinterklaas op bezoek: woensdag 1 december 2021  

 Kerstdrink: vrijdag 17 december 2021  

 Musical: weekend van 28, 29 en 30 januari 2022 

 SCHOOLFEEST: Avondactiviteit: vrijdag 6 mei ; Regenboogfeest zaterdag 7 mei 2022 

 Carnaval op school: woensdag 23 februari 2022 

 Sponsorloop: donderdag 31 maart 2022  
Openluchtklassen:  

 Sprookjesklassen: 1ste en 2de lj.: van 4 okt. tot en met 6 okt 2021 

 Bosklassen 3de, 4de en 5de lj.: van 16 mei tot en met 20 mei 2022 

 Zeeklassen 5de leerjaren: van 25 tot en met 29 april 2022 

 Ardense avonturenklassen 6de lj.: van 13 tot en met 17 september 2021 
Oudercomité:   De Quiz van het Oudercomité is terug!  Noteer alvast 19 november 2021 
 

Wat gebeurt er op de eerste schooldag?  
De kleuters worden meteen in de klas verwacht.  Als de coronamaatregelen het 
toelaten, ontvangen we de kinderen van de lagere school aan de groene poort voor de 
kerk.   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 ½ uurtje extra.  
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 éénentwintigste 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.  


