
  
 

Nieuwsbrief september 2022 
 

 

Belangrijke data 

 

- 1 sept:  ouderavond 19h30 L1A, L1B & L2B 
 
- 1 sept: ouderavond 19h30 K1A, K1B, K2A(A) & K2B 
 
- 5 sept: ouderavond lager Heeserbergen 19h30 L2A, L3A, L4A, L5A & L6A 
 
- 6 sept: ouderavond lager Werkplaatsen 19h30  L3B, L4B, L5B & L6B 
 
- 9 sept: startviering 9h00 
 
- 22 sept: uitstap: Vegers voor vlinders deel 1 L5A 
 
- 23 sept: uitstap: Vegers voor vlinders deel 2 L5A 
 
- 29 sept: uitstap: Beleef het bos K2B 
 
- 30 sept: pedagogische studiedag 
 
 

 

Wist je dat... 
 

 

• Wij alle (nieuwe) leerlingen hartelijk welkom heten!  
Samen hopen we er weer een boeiend en leerrijk jaar van te maken. 
 

• Juf Ine (Palmans) dit jaar geen eigen kleuterklas meer heeft? 
Zij versterkt het zorgteam en zal zich toespitsen op de extra zorg voor de kleuters. 
Dit zal ze doen door individueel met kleuters te werken én door op geregelde tijdstippen bijkomende 
zorg te bieden in de verschillende kleuterklasjes. 
Voor de kinderen van het lager zetten, net zoals vorig jaar, meester Johan en juf Eva hun beste beentje 
als zorgcoördinatoren voor. 

 

• Juf Renke vanaf nu op woensdag vast op Werkplaatsen aanwezig zal zijn? 
Ook de zorgleerkrachten gaan vaste momenten zoeken om op de wijkschool te gaan zitten. 
Zo willen wij ook hen makkelijker aanspreekbaar maken voor àlle leerkrachten en ouders. 
 



 
 

 

• Woensdag nog steeds onze fruitdag is? 
Er mag daarom op woensdag onder de speeltijd niets anders gegeten worden dan een stuk fruit of 
groente.  
Jullie kiezen als ouders zelf welk stuk fruit jullie met je kind meegeven.  
Op die dag wordt het niet toegelaten dat kinderen een koek eten. 
 
 

• Snoep & kauwgom zijn verboden op onze school.  
Daarom vragen wij u om steeds zo gezond mogelijke versnaperingen mee te geven met uw kind. 
Als kinderen jarig zijn, wordt dit op gepaste wijze gevierd in de klas en mogen zij hun klasgenoten met 
een kleinigheid trakteren. 
 
 

• Wij tijdens de speeltijden enkel water drinken? 
Water heeft veel extra troeven. Door voldoende water te drinken functioneert ons brein beter en 
kunnen we ons beter concentreren. 
In de klassen zijn bekertjes aanwezig. Tijdens de middagpauzes mogen er wel andere dranken 
meegebracht worden van thuis. Frisdranken worden niet toegestaan, net zoals brikjes of blikjes. 
Gebruik steeds goed af te sluiten drinkbussen waarop de naam van uw kind staat. 
 
 

• Wij dit jaar terug meedoen aan Levensloop? Lopen jullie mee? 
Surf  naar de site   https://www.levensloop.be/relays/lommel-
2022 
Zoek het tofste ploegje ...  Lommel West  natuurlijk :-) en 
schrijf je snel in. 
Wil je niet inschrijven maar enkel meewandelen als 
sympathisant? Zoek dan zeker ons tentje langs het traject en 
kom ons mentaal steunen!  

 
 

• Pesten op school… 
Indien wij signalen krijgen over pesterijen, proberen wij om dit 
binnen de klas/school, met de betrokken leerlingen, alsook de 
rest van de klasgroep aan te pakken. 
Ook u als ouders stellen we dan op de hoogte en we bekijken 
hoe we samen het pesten tegen kunnen gaan. 
 
Merkt u als ouder dat uw kind betrokken is in pesterijen, dan 
vragen we om dat te komen melden op school. Dit kan steeds 
bij de klasleerkracht, zorgbegeleider of directie. U kan melden 
dat u merkt dat uw kind slachtoffer is van pesterijen, maar ook 
als u merkt dat uw kind zelf pest of meepest.   

 

 

• Dat de ziektebriefjes in de nieuwe agenda zitten maar dat we hopen dat jullie ze niet nodig zullen 
hebben.  
Nieuw sinds vorig schooljaar is dat kinderen vanaf 5 jaar leerplichtig zijn. Ook de oudste kleutertjes 
moeten vanaf daarom steeds een afwezigheid of ziekte melden op het secretariaat. 

 
 
 
 

https://www.levensloop.be/relays/lommel-2022
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• Wij nog steeds gebruikte batterijen verzamelen voor Bebat. U mag gebruikte batterijen steeds met uw 
kind meegeven zodat wij ze op de juiste plaats kunnen bezorgen ter recyclage. 

 

 

• Wij nogmaals vragen om zeker het zebrapad te gebruiken bij het afzetten van je kind op de hoofdschool? 
We merken dat er veel ouders oversteken op plaatsen waar het niet mag. Wij weten ook dat het verkeer 
er dikwijls zeer chaotisch is wegens de grote drukte, maar willen toch vragen om steeds het zebrapad 
te gebruiken om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen. 

 

 

• Wij in de loop van september starten met het project High-five op Heeserbergen. 
Dit is een project in samenwerking met de stad Lommel. We hopen op deze manier kinderen & ouders 
te stimuleren om met de fiets of te voet naar school te komen. 
Meer info volgt op de infoavonden. 
 
 
 
 
 

 


