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Wie staat waar dit schooljaar?

Kleuterschool

1
e

kleuterklas A (instap): juf. Jessie Holemans (4/5) en juf ?? (1/5 op maandag)

1
e

kleuterklas BA: meester Gil Van der Aerschot

1
e

kleuterklas BB: juf Jorien

2
e

kleuterklas: juf. Nathalie Mommens (4/5) en juf ?? (1/5 op vrijdag)

3
e

kleuterklas: juf. Evi Van Tolhuysen (4/5) en juf ?? (1/5 op donderdag)

Bewegingsopvoeding voor de kleuters: juf Karin & meester Jonas

Kinderverzorgster: juf Anneke Vermeiren

Lagere school

1
e

leerjaar : juf. Marleen Verschueren (1/2), juf Tineke Henderix (1/2), juf Kathy

Duforez op woensdag (om de 2 weken)

2
e

leerjaar : juf. Ann Steemans (1/2), juf. Lutgart Van Camp (1/2), juf Tine Hendrickx

op donderdagvoormiddag

3
e

leerjaar: juf Hélène Joosen (1/2) en juf Kathy Duforez (1/2)

4
e

leerjaar : juf. Greet Van Looy (1/2) en juf Goedele (1/2)

5
e

leerjaar: juf. Sanne De Weerdt (4/5) en juf Tine Hendrickx (op maandag)

6e leerjaar: juf Nathalie Dujardin

Lichamelijke opvoeding voor de lagere school: juf. Karin Huegaerts & meester

Jonas

Begeleiding van alle kinderen in onze school:

Zorgcoördinator: juf. Joke Buelens

Zorgjuffen: juf. Goedele Verhoeven, juf Hélène, juf Tine, juf Kathy en juf Tineke (LS)

CLB-medewerker: Sabine Baert

ICT-coördinator: meester Bart Druyts

Preventieadviseur: meester Maarten Windey

Schoolsecretariaat:

Juf. Sonja Van Herp

Directie:

Mevr./juf. Sara De Smet



De ouderraad:

Samen met het leerkrachtenteam en ter ondersteuning van de schoolwerking heeft

onze school een actieve ouderraad. Wij waarderen de inzet van de ouderraad enorm, ze

zijn onmisbaar in onze school.

Het bestuur bestaat uit; Koen Hoogstoel, Runa Das, Evy Van der Aerschot en Filip

Jacobs.

Tijdens de vergaderingen worden activiteiten voorbereid, besproken en geëvalueerd.

Daarnaast is er ook regelmatig overleg over schoolse aspecten ten goede van onze

leerlingen. Wenst u meer informatie over onze ouderraad, stuur dan gerust een mailtje

naar ouderraad@kringeling.be.

Instappers en inschrijvingen geboortejaar 2021

Instappers voor het schooljaar 2022-2023

Een kleutertje dat net de leeftijd van 2 jaar en zes maanden heeft bereikt, mag de

eerste keer naar school komen op de instapdag die daar op volgt. Vooraf is het wel

mogelijk om eens een kijkje te komen nemen en kennis te maken met de juf en de

andere kindjes.

Instapdata voor peuters:

de eerste schooldag na de zomervakantie;

de eerste schooldag na de herfstvakantie;

de eerste schooldag na de kerstvakantie;

de eerste schooldag van februari;

de eerste schooldag na de krokusvakantie;

de eerste schooldag na de paasvakantie;

de eerste schooldag na Hemelvaartsdag.

Vooraf kan u, samen met uw kindje, naar de openklasdag komen om kennis te maken

met de juf en de meester. Dit op dinsdag 30/8 om 9.30u., en op volgende vrijdagen

van 13.30u. tot 14.15u.; 28/10, 23/12, 27/01, 17/2, 12/5.

De uitnodigingen voor de openklasdag worden opgestuurd.

Inschrijvingen van het geboortejaar 2021

Op basis van de regelgeving heeft onze school zijn capaciteit vastgelegd. Dit is 24

kleuters per klas en 24 leerlingen per leerjaar.

Alle kinderen geboren in het jaar 2021 kunnen ingeschreven worden vanaf

onderstaande data zolang de capaciteit niet bereikt is.

1. Ouders die al kinderen op school hebben, krijgen voorrang. Zo kunnen

broers/zussen ingeschreven worden vanaf maandag 9 januari 2023.

2. Ook kinderen van het personeel vallen onder de voorrangsperiode. Zij kunnen hun

kind inschrijven vanaf  maandag 23 januari 2023.

3. Alle andere kinderen kunnen online ingeschreven worden vanaf woensdag 1 maart

2023 om 20u.

Als de capaciteit bereikt is, kan uw kind niet meer ingeschreven worden. De

voorrangsperiode eindigt op vrijdag 17 februari 2023.

Meer info zal op de website verschijnen voor de inschrijvingsperiode.

mailto:ouderraad@kringeling.be


Uitzonderingen:

De school aanvaardt kinderen in overtal (meer dan 24) als een kind een jaar overdoet

of versnelt, pleegkinderen, anderstalige nieuwkomers of als het kind terugkomt vanuit

het bijzonder onderwijs.

Wat vertelt de schoolklok?

We starten elke dag om 8.35 uur tot 12.10 uur. De voormiddagspeeltijd is van

10.15 uur tot 10.30 uur.

De middagpauze is van 12.10 uur tot 13.15 uur.

’s Namiddags starten we terug om 13.15 uur.

De namiddagspeeltijd is van 14.05 uur tot 14.20 uur.

Om 15.10 uur gaat de bel weer en is het tijd om naar huis te gaan. Op woensdag is

dit om 12.10 uur.

Wij verwachten elk kind op tijd!

Noch de leerkrachten, noch de kinderen

vinden ‘te-laat-komers’ fijn!

Opvang van de kinderen

- ’s Morgens is er opvang voorzien vanaf 07.30 uur in de parochiezaal. Deze is

betalend tot 08.15 uur.

Het eerste deel (2 streepjes) duurt van 07.30 uur tot 07.55 uur en van 07.55 uur

tot 08.15 uur loopt het tweede deel (1 streepje). Het kost €1/deel (per streepje)

voor het eerste kind en €0,75 (per streepje) vanaf het tweede kind.

- Om 08.15 uur wordt er toezicht gehouden door 3 leerkrachten op de speelplaats

tot de bel gaat (08.35 uur). Dit toezicht is gratis.

- ’s Middags gaat de bel om 12.10 uur. Kinderen die naar huis gaan eten, worden

afgehaald aan de grote poort. (Groot)ouders wachten daar hun kinderen op.

Kinderen kunnen uiteraard op school blijven eten. Hiervoor wordt een financiële

bijdrage gevraagd van €33/jaar of €11/trimester.

Op woensdag gaat de bel om 12.10 uur en is er opvang voorzien tot 12.45 uur. Het

betalend toezicht loopt van 12.15 uur tot 12.45 uur. Hier kost het €1 voor het

volledige deel voor het eerste kind en €0,75 vanaf het tweede kind.

In de namiddag gaat de bel om 15.10 uur en is er steeds opvang voorzien tot 16.30

uur. Deze is vanaf 15.30 uur eveneens betalend. Het eerste deel (1 streepje)

betalend toezicht loopt van 15.30 uur tot 16.00 uur en het tweede deel (2

streepjes) loopt van 16.00 uur tot 16.30 uur. Ook hier kost het €1/deel (per

streepje) voor het eerste kind en €0,75 vanaf het tweede kind.

Alle kinderen kunnen ook steeds terecht bij RAVOT (www.ravot.be) , de voor- en

naschoolse kinderopvang. Zij brengen en komen de kinderen halen met de bus.

Tevens kunnen ouders terecht bij de gemeente om gebruik te maken van de

gemeentebus. Dit busvervoer is geheel gratis.

De ouders dienen het juiste kaartje aan de boekentas te hangen (wordt op school

afgehaald, gaat naar Ravot, gaat mee met de gemeentebus). Zo weten de

leerkrachten met welke rij het kind mee moet.



Middagmaal en dranken op school

Er is gelegenheid om elke middag van een volledige schooldag een warme maaltijd te

nemen.

U kan steeds het menu raadplegen op de schoolsite. Sinds het schooljaar 2022 - 2023

zullen wij samenwerken met een nieuwe traiteur: Hanssens Catering.

Onze traiteur ‘Hof Ter Cruysveld’ heeft jammer genoeg beslist om te stoppen met hun

zaak.

Warme maaltijden kunnen steeds afgezegd worden voor 9.00 uur ’s morgens.

Uw kind kan ook boterhammen meebrengen en dit in een brooddoos. Gelieve geen

snoep of repen chocolade mee te geven met uw kind.

Vanaf maandag 5 september is er gelegenheid om een warme maaltijd te gebruiken!

Wij zijn een waterschool! Water wordt het liefst meegegeven in een goed afsluitbare

drinkbus. Uiteraard kunnen de kinderen steeds kraantjeswater krijgen op school.

Wat met onze tussendoortjes?

Alle  kinderen brengen een stuk FRUIT of GROENTE mee voor tijdens de

VOORMIDDAGspeeltijd.

Voor in de namiddag mogen de kinderen een koekje meebrengen. Geen snoep of

chocolade!

De koekjes gaan in een koekendoos. We  proberen de afvalberg te verkleinen, dus alle

koekjes gaan in een koekendoos. Gelieve deze te naamtekenen.

Contacten tussen school en ouders:

● In de loop van de maand september worden de ouders van alle kinderen

uitgenodigd op een algemene informatieavond in de klas van hun kind. Dit is het

moment waarop de leerkracht de werking en de afspraken voor het hele schooljaar

toelicht:

Voor de kleuterschool op maandag 5/9 om 19.00 uur en voor de lagere school

op maandag 5/9 om 20.00 U in de klas van uw kind!

● Via het heen- en weerboekje van de kleuters kunnen de ouders gemakkelijk

meevolgen waarrond de kleuters werken. Het kan eveneens gebruikt worden om

gerichte vragen te stellen aan de juf/meester.

● Regelmatig krijgen de kinderen van de lagere school een rapport mee naar huis.

Dit is op 28/10, 23/12, 31/03 en 30/6.

● In de loop van het schooljaar zijn er ook individuele oudercontacten waarop u per

brief wordt uitgenodigd.

● Op het einde van het schooljaar is er een ‘spreekuur’ voorzien. Ouders die graag

nog iets willen vragen aan de leerkracht kunnen dit dan doen. Dit is geen lang

gesprek en ouders kunnen eens binnenspringen.

● Los van deze georganiseerde oudercontacten is het altijd mogelijk om de leerkracht

van uw kind te spreken voor of na schooltijd. Het is echter wel gemakkelijk om

vooraf af te spreken. Doe dit voor of na schooltijd, niet als de leerkracht voor de

klas staat.

● Het is ook mogelijk een gesprek te hebben met onze CLB-medewerkster. Zij is niet

altijd op onze school aanwezig. U kan ook steeds telefonisch met Sabine Baert een

afspraak regelen (015/50.93.20).

● Wenst u een afspraak met de zorgcoördinator of met de directeur, aarzel dan niet

om hen te bellen of te mailen.

● Via de maandbrief wordt u steeds op de hoogte gebracht van de activiteiten die

zullen plaatsvinden die maand.



Turnen

De leerlingen van de lagere school gaan regelmatig turnen in de sporthal of krijgen

turnles op school.

De gemeentebus vervoert gratis onze leerlingen naar de sporthal heen en terug.

Zwemmen

Alle leerlingen van de lagere school gaan om de 2 weken op maandagvoormiddag

zwemmen. Het zwemmen gaat door in het zwembad ‘Geerdegemvaart’ in Mechelen.

De gemeente voorziet busvervoer van en naar het zwembad.

Nieuwe schoolvisie

Vanaf 01/09/2022 zullen wij onze nieuwe schoolvisie bekendmaken aan onze

leerlingen en ouders. Onze schoolvisie is tot stand gekomen vanuit het voltallige team

o.l.v. Helena Vanden Berghe (pedagogische begeleidster Katholiek Onderwijs

Vlaanderen). Wij hebben deze zo visueel mogelijk gemaakt zodat we een krachtige visie

kunnen uitdragen, waar Kringeling voor staat.

01/09 krijgen alle Kringelingers de folder met onze visie mee naar huis. Om de 2

maanden zal er een pijler bekendgemaakt worden aan onze kinderen en zal hier

verdiepend rond gewerkt worden.

Tot slot

Het leerkrachtenteam, de directie, de ouderraad en alle medewerkers van onze

school, danken u voor het vertrouwen dat u in onze school stelt. Wij hopen op

een fijne samenwerking ten voordele van alle kinderen in Kringeling!



Lijst van bijdragen die worden doorgerekend aan de ouders:

VOORSCHOOLSE OPVANG:

Het eerste deel (2 streepjes) duurt van 07.30 uur tot 07.55 uur en van 07.55 uur tot

08.15 uur loopt het tweede deel (1 streepje). Het kost €1/deel (per streepje) voor het

eerste kind en €0,75 (per streepje) vanaf het tweede kind.

Voor de kinderen die gebracht worden na 8.15 uur: gratis

NASCHOOLSE OPVANG:

De naschoolse opvang start vanaf 15.10 uur en loopt tot 16.30 uur. Het eerste deel

(1streepje) betalend toezicht loopt van 15.30 uur tot 16.00 uur en het tweede deel (2

streepjes) loopt van 16.00 uur tot 16.30 uur. Ook hier kost het €1/deel (per streepje)

voor het eerste kind en €0,75 vanaf het tweede kind.

De naschoolse opvang op woensdag start om 12.10 uur en loopt tot 12.45 uur. Het eerste

deel (1 streepje) betalend toezicht loopt van 12.15 uur tot 12.30 uur en het tweede (2

streepjes) loopt van 12.30 uur tot 12.45 uur. Ook hier kost het €1/deel (per streepje)

voor het eerste kind en €0,75 vanaf het tweede kind.

ZWEMMEN in de lagere school is inbegrepen in de maximumfactuur.

Dit kost €1,30.

WARME MAALTIJD: de kinderen krijgen soep, aardappelen, vis of vlees en groenten.

Kleutermaaltijd: : €3,90 Lagere school: : €4,40

Soep: :                 €0,70

Middagopvang:    €33/jaar of €11/trimester

BEKER WATER: gratis

De onvoorziene onkosten in de loop van schooljaar:

● Uitstappen, bezoeken, reizen,… maximum €50 per kleuter en

maximum €95

per leerling.

De uitstappen worden op de maandfactuur gefactureerd.

● Openluchtklassen voor de leerlingen van de 2e en 3
e
graad:  €480

voor de hele schoolloopbaan van het lagere schoolkind.

● Abonnementen: allemaal facultatief te bestellen!

Dopido/Dokadi/Doremi: €40/jaar

Zonnekind/Zonneland/Zonnestraal: €45/jaar

Vlaamse Filmpjes: €35

Kerstboek, paasboek, vakantieboek: €?

Maan, roos, vis: €?/jaar (10 nummers)

● T-shirt van de school voor de leerlingen van de lagere school (turnen)

● Nieuwjaarsbrief



Vrije en speciale dagen schooljaar 2022 - 2023

- Openklasdag (instappers van 1/9): dinsdag 30/8 van 09.30u tot 10.15u.

- Start schooljaar: donderdag 1 september

- Infoavond kleuters: maandag 5 september 19.00 u

- Infoavond lagere school: maandag 5 september 20.00 u

- Sportdag: dinsdag 6 september

- Openluchtklassen 3
e

graad: maandag 12 september t.e.m. vrijdag 16 september

- Openluchtklassen 2
e

graad: woensdag 14 september t.e.m. vrijdag 16 september

- Strapdag: vrijdag 16 september

- Facultatieve vrije dag (geen school): maandag 19 september

- Schoolfotograaf: donderdag 22 september

- Scholenveldloop LS: dinsdag 27 september

- Pedagogische studiedag (geen school voor de leerlingen):: woensdag 28 september

- Dag van de leerkracht: woensdag 5 oktober

- Pedagogische studiedag (geen school voor de leerlingen): woensdag 12 oktober

- Oudercontacten lagere school: week van 24 oktober

- Openklasdag (instappers na herfstvakantie): vrijdag 28 oktober 13.30 - 14.15u

- Rapport lagere school: vrijdag 28 oktober

- Herfstvakantie: maandag 31 oktober t.e.m. 4 november

- Wapenstilstand: vrijdag 11 november

- Oudercontacten kleuters: week van 21 november

- Sinterklaas: 6 december

- Openklasdag (instappers na de kerstvakantie): vrijdag 23 december van 13.30u. tot 14.15u.

- Rapport lagere school: vrijdag 23 december

- Kerstvakantie: 26 december t.e.m. 8 januari

- Openklasdag (instappers op 1 februari): vrijdag 27 januari van 13.30u tot 14.15u.

- Pedagogische studiedag (leerlingen geen school): woensdag 8 februari

- Infomoment nieuwe inschrijvingen: zaterdag 11 februari om 10.00u.

- Openklasdag (instappers na de krokusvakantie): vrijdag 17 februari van 13.30u tot 14.15u.

- Krokusvakantie: 20 februari t.e.m. 24 februari

- Projectweek: 6 t.e.m. 10 maart

- Oudercontacten K2, K3, 1
e

& 2
e

graad en 5
e

lj.: week van 27 maart

- Paasvakantie: 3 april t.e.m. 14 april

- Pedagogische studiedag (geen school voor de leerlingen): woensdag 19 april

- Oudercontacten jongste kleuters: week van 25 april

- Oudercontacten 6
e

lj. (BASO-fiche): week van 8 mei

- Pedagogische studiedag(geen school voor de leerlingen): woensdag 10 mei

- Openklasdag (instappers na Hemelvaart): vrijdag 12 mei van 13.30u tot 14.15u.

- Hemelvaart + brugdag: donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei

- Eerste communie: 18 mei

- Vormsel: 21 mei

- Facultatieve vrije dag (geen school): vrijdag 26 mei

- Pinkstermaandag: maandag 29 mei

- Schoolfeest: zaterdag 3 juni



- Proclamatie K3 en L6: Donderdag 29 juni

- Rapport: vrijdag 30 juni - school eindigt om 12.00 u.


