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In Vogelvlucht 

        Jaargang 21 nr  206 Beste ouders,  

 

Nog enkele dagen en het nieuwe schooljaar gaat van start. 

Helaas is corona  nog niet voorbij. We zullen nog heel wat maatregelen in het acht houden zodat we  

samen hopelijk van corona in onze school en thuis gespaard blijven (handhygiëne,..) 

Toch zal het naar de leerlingen en personeel al heel wat comfortabeler worden.  Geen mondmaskers 

meer voor de leerlingen. De kinderen kunnen weer soep gaan eten in de opvang of boterhammen gaan 

eten in de eetzaal. Er zijn weer fysieke oudercontacten,.. 

In deze nieuwsbrief vindt u belangrijke informatie  voor de start  op 1 september en een woordje van de 

opvang.  

 

Informatieavonden 

 

We vinden het erg belangrijk dat er terug  een fysieke infoavond kan zijn voor u als ouders en willen er 

dan ook alles aan doen om deze veilig te laten doorgaan. We zullen daarom  geen gezamenlijk infomo-

ment in de polyvalente ruimte of kerk organiseren (dit laten de huidige regels van het onderwijs niet toe). 

Ook willen we  u vragen om met één ouder en zonder kind(eren) aanwezig te zijn per klas, het mond-

masker steeds  te dragen en de afstandsregels  na te leven. 

Tijdens het infomoment krijgt u uitleg over de klaswerking en is het belangrijk dat u aanwezig bent.  

Onderstaand kan u al lezen wanneer dit moment voor uw kind(eren) doorgaat. 

 

Bree:        

Dinsdag 7 september om 19u                 De kleuterklassen  van de 4– en 5 jarigen: 

                                                                 K2A, K2B, K3A en K3B 

                                                       De klassen van het tweede, derde en  vierde leerjaar : 

                                                       2A, 2B, 3A, 4A en 4B  

                                                                                                                                                  

Woensdag 8 september om 19u:                      De kleuterklassen van de 2,5 en 3 jarigen   

                                                                  K0, K1A en K1B   

                                                                  De klassen van het eerste leerjaar, vijfde en zesde    

                                                                 leerjaar: 

                                                  1A,1B, 5A, 6A en 6B 

    

Vostert:    

 

Woensdag 8 september  om 19u:         Kleuterklas K0V 

                                                               De klassen 2V en 3/4V 

                                          

                                        om 20u:      Kleuterklas K3V 

                                                              De klassen: 1V  en 5/6V 
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Woensdag 1 september 

 

Om 8u30 is er een welkomstmoment en feestelijke opening van het schooljaar op de 

speelplaatsen van de beide vestigingen voor alle kinderen. De leerkrachten hebben 

samen iets leuks voorbereid. 

De kinderen van de lagere school gaan na het openingsmoment met hun lkr naar de 

klas. De kleuters worden  aan de poort opgevangen door de kleuterjuffen.  

Kennismakingsmoment voor de instappertjes en allen nieuwe leerlingen  

 

Dinsdag 31 augustus om 18u krijgen alle instappertjes (die op 1 september en na 

het herfstverlof instappen) en alle nieuwe lln samen met hun ouders de mogelijkheid 

om kennis te maken met hun leerkracht en het klaslokaal. Aansluitend kan u de  

opvang bezoeken waar u alle info krijgt over de voor-en naschoolse opvang, een 

slaapje doen en soep eten. We willen u vragen om steeds een mondmasker te dragen 

en de nodige afstand te houden.  

Woordje van de kinderopvang 

 

 

Beste ouders, 

 

Op 1 september 2021 start de voor- en naschoolse opvang De Kangoeroe opnieuw 

haar activiteiten. Na corona mogen wij eindelijk weer soep geven tijdens de mid-

dagopvang. Op de Vostert kunnen alle kleuters en leerlingen lagere school hiervoor 

inschrijven. In Bree is er soepbedeling voor de kleuters en de leerlingen van het eerste 

en tweede leerjaar. De jongste kleuters kunnen daarna in de opvang een middagdutje 

doen. 

 

Voor ochtendopvang kan u in De Kangoeroe terecht vanaf 7u. Op aanvraag zijn we 

open vanaf 6u30. Naschools is er opvang tot 18u, ook op woensdagnamiddag. Op 

schoolvrije dagen vangen wij uw kind(eren) op tussen 7u en 18u. Voor de soepbede-

ling, een stukje fruit en een uur opvang, betaalt u 2€. Doet uw kindje een middagdut-

je, dan kost dat ook 2€. Voor de voor- en naschoolse opvang rekenen wij 0,40€/

kwartier of 1,60€/uur aan. 

U kan in de toekomst enkel nog via mail inschrijven: kinderopvang@devuurvogel.be 

(Bree); opvangvostert@gmail.com (Vostert).  

 

Op woensdag 1 september tussen 8u30 en 9u30 kan u ook persoonlijk uw  

kind(eren) komen inschrijven in onze drie vestigingen: BREE (Units en Woning) en 

op de VOSTERT. 

Wij zien u en uw kind(eren) graag snel terug! 

Jeannine Nelissen, namens het team van begeleiders 

Eind vorig schooljaar hebben we u al meegedeeld dat we géén dranken meer aanbie-

den tijdens de middagpauze. Op onze school worden géén frisdranken gedronken en 

we willen u ook vragen om uw kind(eren) een beker of drinkfles met water mee te ge-

ven. Plastieken flesjes worden steeds mee naar huis gegeven.  

Mondmaskers zijn steeds verplicht bij het brengen en halen van de leerlingen. 

mailto:kinderopvang@devuurvogel.be
mailto:opvangvostert@gmail.com
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Klassen  

 

Vostert 

K0V      Joke Hoeken 

K3V      Sarah Housen  

             

L 1V      Ellen Nijs  

L 2V          Anne Houben  

L 12V       Ellen Nijs      

L3/4V       Mieke Das/ 

                 Guido Caelen Janne 

         Thys 

L5/6V       Annemart Paredis/ 

                 Martien Peeters 

Administratie 

Anita Aegten 

Directie 

Manuela Coenen en Greet Reekmans 

Het schoolteam 

Bree  

K0        Hilde Das 

K1A     Hilde Van Swijgenhoven/  

   Michelle Housen 

K1B      Geert Segers 

K2A       Carol Gerits 

K2B     Veerle Custers         

K3A     Marie-Jeanne Housen  

K3B     Jolien Bauduin/ 

    Michelle Housen 

 

L1A     Nicole Waelbers/ 

            Guido Caelen Janne Thys 

L1B      Evi Raemaekers/  

            Kelly Creuwels Leen 

Doomen 

L2A      Karen Carnotensis 

L2B      Sandra Milik           

L3A      Reinhilde Meus / 

 Patsy Nouwkens 

L4A         Viviane Cuypers/ 

           Patsy Nouwkens 

L4B      Sonja Alenteyns    

L5A          Liesbeth Pouls/ 

     Annelies Vanderheyden 

L6A         Nele Vanneste/                       

           Melissa Lambrighs  

L6B     Femke Bongers 

      

Preventieadviseur/ICT 

Tine Vrinssen  

Filip Lecok/Erwin Fiten 

Bewegingsopvoeding kleuters 

Sandra Terwingen 

 

Lichamelijke opvoeding 

Christine Geukens 

Sandra Terwingen 

Kinderverzorgster 

Josiane Schoofs 

 

 

Voormiddag:     van 8.30 tot 12.10 uur   

Namiddag: van 13.30 tot 15.10 uur     

Woensdag: van 8.30 tot 12.10 uur 

Onderhoud 

Erik Moons 

Poetsfirma ‘Kleen’ 

Middagtoezichters: 

Bree 

Anita Keyers  

Karen Schouten 

Anita Schaekers 

Aline Vrijsen 

Svea Bonfont 

Vostert 

Viviane Deckers 

Rozette Janssen 

Aanvangsbegeleiding 

Nele Vanneste  

We willen uitdrukkelijk vragen om uw kinderen op tijd naar school te brengen. Om 8u30 

sluit de poort en later kunnen er geen kinderen meer gebracht worden.  

De kleuters en leerlingen mogen ‘s middags naar huis om thuis te gaan eten en dan op tijd 

terug keren (13u30) in school te zijn.  Soep/boterhammen eten kan weer in de opvang of 

op school.  

Mondmaskers zijn steeds verplicht bij het brengen en halen van de leerlingen. 

 Alle kinderen dragen in onze school elke dag hun verkeershesje. Laat uw kind hieraan  

denken!! 
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In het centrum is er hard gewerkt en net op de valreep is de nieuwbouw af en zijn al de leer-

krachten van het lager verhuisd . Op dit moment worden er nog door heel wat aannemers de 

laatste werken afgerond. Tijdens de infoavond kan u al eens een kijkje  

nemen in de nieuwe klas van uw kind.   

 

Eerstdaags zal de speelplaats aanbesteed worden en kan er gestart worden met een  

hele nieuwe speelplaats waar ook de leerlingenraad hun inbreng heeft gedaan. Hier  

kijken we samen heel erg naar uit.  Want als de speelplaats is afgewerkt, staat er in het centrum 

een volledig nieuw complex dat op nog geen 10 jaar gebouwd is (eerst een  

sanitair gebouw, vervolgens de sporthal, de opvang, het huis van de opvang, de kleuterbouw, 

de lagere school en eerstdaags de speelplaats).  

Nadien volgt de renovatie van het voorste gebouw voor de Boemerang. Maar van deze werken 

zullen we weinig last ondervinden.   

 

In het nieuwe schooljaar start de school voor alle kinderen weer zoals in het verleden 8u30-

12u10 en 13u 30 tot 15u10.  

Alle kinderen komen ‘s morgens en ‘s middags langs de hoofdingang binnen.  

 

De leerlingen van het lager in Bree eten hun boterhammen in de klas op.  Er is nog steeds de 

mogelijkheid dat de lln van de eerste graad soep gaan eten in de opvang.  

 

In Bree zijn er onder de middagpauze geen begeleide rijen meer voor het naar huis gaan.  

Graag tijdig aanwezig zijn om uw kind op te halen aan de schoolpoort. 

Er is wel een gemachtigde opzichter om de kinderen over te zetten bij het naar huis gaan.  

“We wensen jullie nog enkele fijne vakantiedagen samen met uw kind(eren) en zien jullie graag 

op 1 september!”  

Manuela Coenen en Greet Reekmans 


