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Woordje van de directeur: 

Beste ouders, beste sympathisant, 

Deze nieuwsbrief is alweer de laatste (gewone) nieuwsbrief van dit schooljaar. 

De voorbije maand was weer een hele actieve maand. Onze klassen namen deel aan tal van 

activiteiten en voor een mooi, fotogeniek overzicht verwijs ik jullie graag naar 

www.maatjes.be Vele klassen gingen op uitstap, de verkeersweken vonden plaats, de 

droomklassen van L5 en L6 zijn net afgelopen , … 

We naderen dan ook met rasse schreden het einde van het schooljaar, maar zo ver zijn 

we nog niet hé! Er komen nog vele activiteiten aan: schoolreizen, sportdagen, 

kinderfestival en … toetsen. 

We verwelkomen deze maand ook nog een viertal nieuwe kleutertjes. Een mooie tijd om te 

starten in onze Maatjesschool! Hopelijk komt er nu ook het iets warmere weer aan… tijd 

dus om misschien wel in je tuin, in je luie tuinstoel te genieten van deze nieuwsbrief! 

Alvast heel veel leesplezier! 

Meester Dirk 

 

6 mei: maatjesdag! 

Vrijdag 6 mei was een speciale dag in onze school. We vierden feest omdat we na corona 

alles terug mochten. We organiseerden samen met het oudercomité onze MAATJESDAG. 

           
 

Het werd een fantastische dag met massa’s attracties. We konden springen op springkas- 

telen, dansen met een echte DJ, schminken, … Veel te veel om op te noemen. Er staan heel 

veel foto’s op onze website.  

Het was bovendien schitterend weer. Wat hebben we genoten van deze dag!  

BASISSCHOOL MAATJES 

http://www.maatjes/
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We moesten zelfs geen boterhammetjes meebrengen. Ons oudercomité had aan alles 

gedacht! Rond de middag arriveerde er een echte frituurwagen! Wat hebben we lekker 

gesmuld van de heerlijke frietjes! 

De dag was veel te vroeg gedaan! 

Dank u wel aan ons oudercomité om deze dag mee te organiseren! De dag kostte heel 

wat centjes. Ons oudercomité betaalde ALLES!  

Zo zie je maar weer wat voor een schitterend oudercomité wij hebben. Alle centjes 

van het schoolbal, wafelverkoop, … komen op die manier ALTIJD bij onze Maatjes 

terecht! 

 

MEI-maand = verkeersmaand – project VERKEER: 9 t.e.m. 20 mei 

Op 9 mei gingen onze verkeersweken van start. Vrijdag 20 mei sloten we het project af! 

Onze school organiseerde op de Nieuwmoer 

 weer een echte verkeersdag! Het weer zat niet 

helemaal mee, maar tot ’s middags konden we het 

droog houden. Onze Maatjes konden weer  genie- 

ten van een mooi aanbod: verkeersoefeningen,  

EHBO, fiets-behendigheid, sleutelen aan kapotte  

fietsen, …  

De dag zat barstensvol verkeer! 

We proberen onze kinderen op zulke manier te  

doen inzien dat verkeer geen spelletje is:  je hebt  

vele vaardigheden nodig in het verkeer! Bovendien  

kan je niet voorzichtig genoeg zijn! 

Het fietsexamen van het zesde leerjaar viel helaas in het water. 

Tijdens de verkeersdag kwamen meer dan 30 vrijwilligers ons helpen. Dank je wel!!! 

Tijdens de verkeersweken liep ook het proefproject “Schoolstraat”. Er werd in de 

Kroonstraat een korte knip gehouden waarbij het verkeer kortstondig bij het begin en 

einde van de schooldag werd tegen gehouden om zo de veiligheid voor onze maatjes te 

verhogen. De schoolstraat werd uitgetest op vraag van een aantal ouders.  

Bedoeling is om nu dit kortstondig project te evalueren. Graag kennen we dus jullie mening 

over de Schoolstraat. Jullie krijgen hiervan nog een papiertje mee, maar je kan je mening 

ook kort geven digitaal. 

De nieuwe directeur kan dan samen en in overleg met leerkrachten, ouders, verkeerscel, … 

bekijken of dit project verder wordt gezet volgend schooljaar. 

Via deze link kan je alvast je mening geven!  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9TVYSGUHXyUUhhVnVD1cFq8iqFzrZxz

WjigxueqD06VVz0Q/viewform?usp=sf_link 

Graag allemaal doen!!! 

  

Het “Maatjes”-team samen met alle leerlingen zeggen “DANK JE WEL” 

aan allen die hun steentje bijdroegen bij de organisatie van onze 

verkeersweken! 
 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9TVYSGUHXyUUhhVnVD1cFq8iqFzrZxzWjigxueqD06VVz0Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9TVYSGUHXyUUhhVnVD1cFq8iqFzrZxzWjigxueqD06VVz0Q/viewform?usp=sf_link
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Sportmaatjes: de rubriek van onze turnjuffen – omdat sport belangrijk is! 

Onze verkeersweken zijn weeral voorbij.  Tijdens deze weken hebben zowel de kleuters 

als de lln. van de lagere school hun fietsbehendigheid kunnen oefenen.  En wat ging dat al 

vlotjes voor veel van onze Maatjes….  De lessen fietsbehendigheid werden gegeven door 

onze turnjuffen.        

 

   
 

Nu de laatste maand van het schooljaar is begonnen hebben we natuurlijk nog een leuke 

sportdag in petto.  De kleuters gaan hun vaardigheden bijschaven op school en de lagere 

school gaat hun kennis verruimen in het sportpark te Kalmthout.  Nu maar duimen dat het 

zonnetje van de partij is tijdens onze sportdagen. 

 

Ons jaarthema dendert verder… 

Nandoe: onze achtste geluksvogel is geland op Maatjes! 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elke maand landt er een geluksvogel op Maatjes. 

Elke maand werken we hierrond met een ander 

thema. 

In mei landde Nandoe in onze Geluksvogelkooi. 

‘Rennen, klimmen en springen.’  

 

Gezonde mensen zijn 

gelukkiger. 
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De droomklassen van L5 en L6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OP SCHOOLREIS 

Nu alles terug normaal mag verlopen… 

De kinderen van L1 en L2 gaan donderdag 2 juni op schoolreis naar “Dippiedoe”, een 

binnen- en buitenspeeltuin. De leerlingen van het 3de en 4de leerjaar  bezoeken vrijdag 

3 juni Toverland. 

De leerlingen van L5 en L6 gaan vrijdag 3 juni naar Domein De Mosten in Hoogstraten. 

Al onze kleuters bezoeken donderdag 9 juni speeltuin DE KADE in Roosendaal, die we 

voor die dag volledig afhuren.  

 

Godsdienstkeuze volgend schooljaar (tweede melding): 

Onze kleuters van K3 hebben de formulieren ingevuld voor de godsdienstkeuze in het 

eerste leerjaar. Moesten er nog wijzigingen nodig zijn, dan moet dit gebeuren in de maand 

juni voorafgaand aan het nieuwe schooljaar: nu dus! Ook voor de andere kinderen van de 

lagere school geldt dit: als je van godsdienst wilt veranderen, dan moet je voor 20 juni 

even langskomen op het secretariaat of meester Dirk aanspreken. 

 

 

Juni = toetsenmaand. 

De kinderen van het 6de leerjaar nemen deel aan de paralleltoetsen.  Dit zijn toetsen die 

verspreid over Vlaanderen leerlingen van het zesde leerjaar testen over hun algemene 

kennis en vaardigheden.  

De examenperiode van het 6de leerjaar ligt tussen 13 en 22 juni. De andere klassen 

hebben ook grote toetsen die verspreid liggen en afgenomen worden in de maand juni. 

 

 

 

 

 

Onze leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar 

mochten gedurende deze drie dagen hun dromen 

realiseren op school. 

Het werden fantastische activiteiten met tal van 

hoogtepunten. 

Alle activiteiten opsommen zou te veel plaats en 

tijd vergen, maar volgens de kinderen was het top. 

Er ging een barbecue door, lasershoten was een 

topper, slapen op school met een uitgebreid 

passend ontbijt daarbij, … het was fantastisch! 

Bekijk zeker de uitgebreide fotoreeksen van deze 

dagen op onze website! 

En volgend jaar… dan gaan we met de hele lagere 

school op meerdaagse uitstap naar de Hoge Rielen! 

Het aftellen kan beginnen! 



Nieuwsbrief juni 2022  - 5 - GBS “Maatjes” 

Juni = tijd van recepties 

Vrijdag 17 juni (14.00 uur) zetten de kleuters van K3 hun ouders in de “bloemetjes”. De 

ouders van L6 nodigen we woensdag 29 juni (19.30 uur) uit op een plechtige afscheids-

receptie van onze zesdeklassers. Deze meisjes en jongens trekken de wijde wereld in op 

zoek naar hun toekomst! 

 

23 juni = kinderfestival 

   De vorige editie van het grootse festival dateert al van 2019. Nu ook dit 

terug mag met alle lagere schoolkinderen van Kalmthout, 

organiseert de kindergemeenteraad weer het  kinderfestival op 

donderdag 23 juni. Wij zoeken vanuit onze school nog 7 

helpers. Wie wil er mee werken aan deze leuke dag? Graag een 

mailtje naar dirk.verheyden@maatjesmail.be of een telefoontje naar school 

03/6674685 

 

Nieuws vanuit het oudercomité 

Ook dit jaar was de wafelverkoop een groot succes!  

We verkochten maar liefst 1200 dozen! 

 

Met de winst hiervan kunnen we … inderdaad dat hebt u al gelezen… heel wat financieren! 

Alles wordt aan onze maatjes besteed! 

Hartelijk dank aan alle wafelkopers! 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Een schooljaar  
zo snel voorbij 

is… 

Dit jaar ontdekten 
we vele talenten en 

dromen in onze school… 
veel succes aan onze 

leerlingen van L6 met de 
verdere ontwikkeling 
hiervan in een nieuwe 

school! 

Laat de zon in je hart! 
De zomer staat voor de 

deur! 

 

 
Onze kooi met 

geluksvogels geraakt 
aardig vol! 

Hopelijk werd ook jij een 
gelukkiger persoontje! 

Wij merken  
dat er regelmatig 

kinderen te laat in school arriveren… 
Wij vragen aan de ouders om dit te vermijden: dit 

bezorgt de leerkrachten en Katrien veel last! 

We deze maand nog heel 
veel leuke activiteiten 
hebben gepland en … 
de toetsen hiervan ook 

deel uitmaken…  

Poetsvrouw Greet is nog 
steeds aan het herstellen 

van een operatie!  
Hopelijk snel terug! 

Spoedig herstel Greet 
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Kalender 5 2016

1 woensdag Fruitdag / allemaal maatjes / oudercontact studiekeuze L6 (enkelen)

2 donderdag Schoolreis L1 en L2

3 vrijdag Fruitdag / DJ L1/ schoolreis L3+L4+L5+L6

4 zaterdag  

5 zondag  

6 maandag Pinkstermaandag: vrijaf

7 dinsdag L2: Muzarto / Integratie K3-L1 / zwemmen L1->L4

8 woensdag Fruitdag / K2&K3: Sapperlootjes / oudercomité: 20.00 uur

9 donderdag Schoolreis kleuterschool

10 vrijdag Fruitdag / DJ L6 / LS: samenloopmoment / K1A&K1B: medisch contactmoment

op uitnodiging

11 zaterdag

12 zondag  

13 maandag Springkastelenpret LS/schoolraad: 19.00 u/ L6: 13 t.e.m. 22 juni: eindtoetsen

14 dinsdag Sportdag kleuterschool met springkastelenpret

15 woensdag Fruitdag  

16 donderdag L2: hoevefeesten

17 vrijdag Fruitdag / DJ 4 /  L1: hoevefeesten / 14.00 u: receptie K3

18 zaterdag  

19 zondag

20 maandag BIB / LABO L4 & L6 (= workshop rond afval)

21 dinsdag Zwemmen L1->L6

22 woensdag Fruitdag

23 donderdag Kidsfestival lagere school / zwemmen K3

24 vrijdag Fruitdag  / DJ L3 / rollerdag LS / integratie K3-L1

25 zaterdag

26 zondag Nieuwmoer kermis!

27 maandag zomersportdag LS / kleuterschool: naar de kermis!

28 dinsdag schoolontbijt  

29 woensdag afscheidsreceptie L6 (19.30 uur)

30 donderdag Laatste schooldag / zomerrapport

KALENDER
juni 2022

 


