
 
                                                                     Kalender september 2017 
Vrij 1 Start nieuwe schooljaar -  thema: SAMEN BOUWEN AAN… 
Za 2  
Zo 3  
Ma 4  
Di 5  
Wo 6  
Do 7  
Vrij 8 L4/L5/L6 : broodjes 
Za 9  
Zo 10  
Ma 11  
Di 12  
Wo 13 Start verkoop plantjes : kom op tegen kanker ( in samenwerking 

met de gemeente Haacht ) 
Do 14 LS : Startviering in de kerk  om 13,30 uur – ook ouders zijn welkom 
Vrij 15 De chiro komt op bezoek op onze school 
Za 16  
Zo 17  
Ma 18 Week tegen pesten 
Di 19 Schoolfotograaf : individuele foto van de leerlingen 
Wo 20 Pedagogische studiedag 
Do 21  
Vrij 22 L2/L3/L4 : eerste zwembeurt te Rotselaar 

STRAPDAG: komen we te voet/met de fiets naar school vandaag ? 
Zetten we de fietshelm op ? 

Za 23  
Zo 24  
Ma 25  
 Di 26  
Wo 27  
Do 28 Werden alle brieven ingevuld en weer meegegeven ? 
Vrij 29 LS: Veldloop ( locatie de feestweide op de Wespelaarsesteenweg )  
Za 30  
 

Belangrijke data zijn eveneens terug te vinden in het schoolreglement op de website van de school 



 

 

                                                                                                                                  Nieuwsbrief september 2017 

Beste ouders, grootouders,  

Zoals sommigen van jullie mogelijk reeds zagen, werd ons bouwproject opgestart. 
Dit begint vanzelfsprekend met het afbreken van de oude  gebouwen.  
Daar het  gebouw aan de Kloosterstraat pal tegen de straatkant staat, wordt er gedurende ongeveer 
een maand, in samenspraak met de gemeente, een omleiding voorzien. 
Van aan het rondpunt aan de school kan je dan wel richting Tildonk. 
Wie van Tildonk komt zal aan de lichten omgeleid worden. 
Alle ouders die langs de parking aan het voetbalveld de school verlaten, zullen een ommetje moeten 
maken als ze aan de Kloosterstraat komen. 
Je kan daar, vanaf binnenkort,  uitsluitend naar links. 
 
Verder is de poort, van de lagere school,  aan het rondpunt, even buiten gebruik. 
We voorzagen een nieuwe inkom voor de lagere school. 
Net naast de klas van juf Liesbeth Van Rillaer ( kleuterschool ), installeerden we een nieuw poortje. 
Dit is dus aan de boomgaard. 
Alle leerlingen van de lagere school die anders langs de voorpoort binnenkwamen, mogen nu langs 
die poort de school binnenkomen. 
De fietsers stappen voor het poortje af en gaan met hun fiets aan de hand op het pad naar de 
fietsenstalling. 
 
Voor de toegang van de kleuters verandert er niets. 
Ook de tuinpoort aan de grote parking, blijft gewoon open. 
 
Verder heeft de ouderraad deze vakantie hard aan hun project  ‘ de groene speelplaats  ‘ gewerkt. 
Hier zijn wij – en zeker  ook de kinderen – erg dankbaar om !!    
Het resultaat is echt knap. 
Weg met de vlakke speelplaats zonder uitdaging en welkom avonturen park. 
Het project is nog niet helemaal klaar. 
Het weekend van 11 september werken we nog een aantal zaken af. 
Wie even wil helpen mag die zaterdag alvast vrij houden ! 
We kunnen jammer genoeg nog niet alles openzetten, gezien het gras nog niet voldoende stevig is 
voor die massa kindervoetjes. 
Maar op relatief korte termijn stellen we het ganse project open. 
Ook de tapijten op de berg aan de kleuterschool, maken zo snel mogelijk plaats voor echt gras. 
We vonden het sneu dat de kleuters anders geen enkel deel van de berg konden beklimmen. 
Dit is dus even een ‘ propere ‘ tussenoplossing. 
Ook plaatsten ze een zeil over de zandbak van de kleuterschool. 



Zo zitten de kleintjes alvast minder in de zon bij warme dagen. 
Voor de lagere school bekijken we de opties van een soortgelijk systeem boven hun zandbak. 
( de vakantie was te kort ) 
Verder loopt dit project nog even door net na de herfstvakantie. 
Dan bouwen de kinderen wilgenhutten en worden de haagjes en de fruitstruikjes , door de kinderen, 
geplant. 
We zorgen nog voor wat decoratie, vogelhuisjes,insectenhotel,… 
Dit project schreven we vorig jaar reeds uit voor alle klassen. 
Alle kinderen helpen mee. 
 
Dit schooljaar treden alle kinderen op in de musical ‘ het kleurenpaleis ‘. 
Meester Jan, die vorig jaar op onze school kwam, is nu - naar onze mening -  voldoende ingewerkt en 
zal de organisatie op zich nemen. 
Meester Jan heeft veel ervaring met het organiseren van een musical op scholen. 
Hij kijkt er naar uit om met onze school dit traject te doorlopen. 
Onze kelder zit alvast vol met attributen en kledij. 
De voorstellingen vinden plaats op 27 en 28 april 2018 in een zaal van de ‘ grote Don Bosco ‘. 
( ook dit is een voordeel van Don Bosco school te zijn !) 
 
Verder blijven ook nog een aantal dingen dezelfde. 
De fluohesjes  mogen gezocht worden, tijdens de pauze van de  voormiddag eet iedereen 
fruit/groente of een boterham , we drinken water of witte melk, op elke gymzak – gympantoffel - 
gymtruitje – fluohesje staat een naam , de boterhammetjes en de koekjes mogen weer in de 
brooddoos/koekjesdoos en de drinkbeker mag nog snel een spoelbeurt  krijgen. 
Op de parking respecteren we extra de parkeerplaatsen voor de ouders met baby en voor de ouders 
met een maxi-cosi. Het grasplein aan de straatkant werd nog steeds geen parkeerplaats en op de 
parking  achteraan kennen we nu allemaal het gebruik van de kiss and ride zone . 
De kapoenen worden nog altijd afgehaald binnen de schoolpoorten.  
 ( De start van het schooljaar lijkt dus eenvoudig  ) 
 
Tijdens de eerste maand komen er nogal wat brieven mee naar huis. 
Is het mogelijk om de schooltassen goed te controleren, de brieven tijdig in te vullen en dan weer 
mee te geven ? 
Het is ook handig dat we als school het juiste mailadres van de ouders kennen. 
Indien een mailadres wijzigt, mag u dat melden aan het secretariaat 
via secretariaat@depuzzelhaacht.be. 
 
Verder nodigen wij alle ouders van de lagere school op 1 september uit om even mee te genieten 
van ons startmoment op de speelplaats. Kom dus gerust mee binnen. 
Voor de kleuterschool is er een gezamenlijk moment op het einde van de dag. 
De kleuterleidsters vinden dit niet evident bij de start, gezien dit moeilijk is voor al de nieuwe  
peutertjes.    
 
Ook nog even dit: op de website van de school staan een aantal documenten, waaronder het 
schoolreglement ( met daarin ook data rapporten, oudercontacten,…), info vanuit de opvang,  
Ook zullen de leerkrachten bij uitstapjes, foto’s op de klasblog plaatsen. 
Het kan handig zijn de website van de school even toe te lichten aan de grootouders. 
 
Wij maken er zeker een spannend ( bouw )schooljaar van. 
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