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                     BELHAMEL                    schooljaar 2022-2023 

Beste ouders, 

Lieve kinderen, 

 

De zomervakantie loopt ten einde. Hopelijk heeft iedereen de batterijen weer kunnen 

opladen!  

Ook dit schooljaar starten we in de kleuterschool weer met 3 graadklassen. De verdeling ziet 

er als volgt uit: 

K1: juf Hilde H. : 12 (3-jarigen) en 2 (2,5-jarigen) Doorheen het jaar verwachten we nog een 

instroom van 2,5-jarige kleuters. Juf Annick (kinderverzorgster) komt juf Hilde iedere 

maandag en vrijdag ondersteunen. 

K2: juf Hilde T.: 8 (3-jarigen) en 8 (4-jarigen) kleuters 

K3: juf Ann en Marleen: 9 (4-jarigen) en 10 (5-jarigen) kleuters 

Juf Ellen zal instaan voor de zorg bij de kleuters en zal ook het turnen voor haar rekening 

nemen voor de 2,5-,3- en 4-jarigen. De 5-jarige kleuters zullen samen turnen met de 

leerlingen van het 1ste leerjaar o.l.v. meester Simon. 

 

In het lager ziet de verdeling er als volgt uit: 

L1: juf Christiane en Manja (10 leerlingen) 

L2: juf Lydia (19 leerlingen) 

L3: juf Goele en juf Anouk 2 namiddagen (20 leerlingen) 

L4: juf Hilde C. en juf Liselore (14 leerlingen) 

L5: meester Frank en juf Liselore  op donderdag 4 LT(17 leerlingen) 

L6: juf Ilse en juf Anouk  op donderdag 2 LT(19 leerlingen) 

Meester Simon staat ook in voor het turnen van het 2de leerjaar. Meester Koen zal instaan 

voor het turnen vanaf het 3de leerjaar. Het zwemmen, dat om de 14 dagen zal doorgaan 

vanaf januari, wordt begeleid door beide turnleerkrachten op vrijdagvoormiddag.  

Juf Nele en juf Kristel gaan de taak van directie verdelen.  

 

In deze belhamel vinden jullie verder nog heel wat informatie en  belangrijke data voor dit 

schooljaar maar doorheen het jaar komen er nog verschillende activiteiten bij. Hiervan 



www.basisschooldepuzzel.be                      info@basisschooldepuzzel.be       011/632606 
 

worden jullie zeker via GIMME op de hoogte gebracht maar kijk ook regelmatig even op onze 

website www.basisschooldepuzzel.be voor foto's, filmpjes, … 

Op vraag van de leden van het oudercomité krijgen jullie via Gimme ook steeds een 

maandagenda. 

 

We wensen jullie allen een fantastisch en virusvrij schooljaar toe! 

Juf Nele en juf Kristel 

 

MEDEDELINGEN 

-ORGANISATIE: Donderdag 1 september. 

De kleuters mogen door de ouders naar de kleutergang gebracht worden. 

De kinderen van het lager komen samen op de speelplaats. De leerlingen van 

het 6de leerjaar (meters en peters) onthalen de leerlingen van het 1ste 

leerjaar aan de schoolpoort.  

Om 8.30 uur worden de leerlingen van het 1ste o.l.v. de leerlingen van het 

6de leerjaar naar hun klas begeleid.  

Vanaf 2 september mogen de kleuters zelfstandig naar de kleuterspeelplaats. Enkel de 

ouders van de instappertjes begeleiden hun kleuter de eerste week nog naar de 

kleuterspeelplaats.  

's Middags mogen al de kinderen naar huis gaan om te eten en dit om 12 

uur. Kinderen die niet naar huis kunnen, hebben de mogelijkheid om hun boterhammetjes op 

te eten in de klas. Zij kunnen drinken meebrengen of aankopen voor 50 cent per drankje. Ook 

bestaat de mogelijkheid om jetons te kopen bij de klasleerkracht. Elke (drank)jeton kost 50 

cent. Op die manier dient je kind niet dagelijks geld mee te brengen. 

 

-WOENSDAG = FRUIT -EN WATERDAG  

Iedere woensdag brengt ELK kind een stuk fruit naar keuze mee en drinken we ENKEL water 

op school. 
Ook tijdens de andere schooldagen is het meegeven van water als drank 

aanbevolen. 
We starten op woensdag 7 september 2022!  

 

-STUDIE 

Om de leerlingen van de 3de graad goed voor te bereiden op het middelbaar onderwijs willen 

we ook dit schooljaar de studie organiseren op maandag na de schooluren. Het 1ste 

trimester ENKEL voor de leerlingen van het 6de leerjaar; het 2de en 3de trimester 

zowel voor de leerlingen van het 5de als het 6de leerjaar. 
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De studie is vrijblijvend, zeker geen verplichting. Wie intekent, verwachten we wel om te 

STUDEREN! Meer info volgt via GIMME 

 

-GEMACHTIGDE OPZICHTERS  

Tijdens het schooljaar zullen de GO's  tussen 8.15 en 8.30 uur de kinderen begeleiden bij 

het oversteken van de Pieter Breugellaan. De verkeerslichten worden dan 

omgeschakeld naar oranje knipperlichten.  's Middags zullen er GEEN GO's 

aanwezig zijn. 

OPROEP VOOR GO's: We zijn op zoek naar extra GO's. Interesse? Kom 

even langs in onze school zodat we je meer info kunnen geven of neem 

contact op met Lut Jansen via het nummer 0474824566  

 

 

-EEN LEUK IDEE! 

Noteer op al de spullen van jouw kind zijn/haar naam! Hierdoor wordt niet alleen de afvalberg 

kleiner maar leren kinderen ook verantwoordelijkheid opnemen voor hun eigen spullen. 

 

-MIDDAGSPORT / SCHAKEN 

Ook dit schooljaar organiseren we middagsport op 

maandagmiddag voor de kinderen van het lager. Via Gimme 

houden we jullie op de hoogte wanneer jouw zoon/dochter aan de 

beurt is. 

De kinderen kunnen dan per graad o.l.v. de turnmeester sporten van 12.45 uur tot 13.15 uur.  

Ook het schaken om de 14 dagen tijdens de dinsdagmiddag loopt verder voor de kinderen van 

het lager. Ook dit verneem je via Gimme.  

 

-ZWEMMEN 

De zwemdata, voor al de leerlingen van het lager onderwijs, voor het huidige schooljaar zijn 

de volgende: 13/1; 27/1; 10/2; 3/3; 31/3 28/4; 12/5 26/5; 9/6; 23/6. We starten pas tijdens 

het 2de trimester. 

 

-SCHOOLREGLEMENT 

Ook dit jaar weer wat wijzigingen in het schoolreglement. Via Gimme brengen we jullie 

hiervan op de hoogte. 

Bedenkingen of vragen? Meld je even bij juf Nele of juf Kristel 

 

-PUZZELPARLEMENT 

Op woensdag 14 september zijn er verkiezingen voor de nieuwe leden van het 

puzzelparlement in het 3de en 5de leerjaar. De verkozenen van vorig schooljaar die nu in het 

4de en 6de leerjaar zitten, mogen nog een jaar zetelen. 

Uit elke klas van het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar gaan er maandelijks 2 

verkozen leerlingen tijdens de donderdagmiddag naar het Puzzelparlement. 

Op deze wijze krijgen de kinderen inspraak en mogen zij voorstellen 

formuleren en uitwerken op hun niveau en dit o.l.v. juf Kristel. 
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 Belangrijke data schooljaar 2022-2023 

donderdag 1 september -8.15 uur: Verwelkoming kinderen voor de start van een 

nieuw schooljaar: ' We maken er een schitterend jaar van!' 

-10.30 uur: Boekentaswijding  

dinsdag 13 september Start multimove voor K3 en 1ste leerjaar; sportsnack voor 

de leerlingen van het 2de, 3de en 4de leerjaar (meer info 

bij de gemeente) 

woensdag 14 september -9-12 uur: OPENKLASDAG voor de ouders van de 

leerlingen van het 1ste leerjaar (uitnodiging volgt) 

-Schoolfotograaf op bezoek (enkel klasfoto's) 

dinsdag 20 september Scholenveldloop te Peer voor de leerlingen van het lager 

onderwijs 

woensdag 28 september Kom in je sportkledij naar school zodat je jouw sportclub in 

de kijker kan zetten. 

woensdag 5 oktober PEDAGOGISCHE STUDIEDAG; kinderen VRIJAF 

vrijdag 21 oktober Dag van de jeugdbeweging. 

woensdag 26 oktober Grootouderdag voor de leerlingen van het 1ste-2de-3de 

31 oktober - 4 november HERFSTVAKANTIE 

vrijdag 11 november Wapenstilstand: vrije dag 

dinsdag 6 december Feest van de Sint: lokale verlofdag 

zaterdag 17 december Sfeerwandeling doorheen Kleine-Brogel (meer info volgt) 

26 december - 6januari KERSTVAKANTIE 

vrijdag 27 januari 19.30 uur Kienavond 

woensdag 8 februari PEDAGOGISCHE STUDIEDAG; kinderen VRIJAF 

20 -24 februari  KROKUSVAKANTIE 

vrijdag 17 maart Lokale verlofdag 

3 april - 14 april PAASVAKANTIE 

maandag 1 mei Feest van de arbeid: vrije dag 

woensdag 17 mei PEDAGOGISCHE STUDIEDAG; kinderen VRIJAF 

donderdag 18+vrijdag 19 mei Hemelvaartsdag + brugdag 

maandag 29 mei  Pinkstermaandag 
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