
 

 

     Nieuwsbrief juni 2022 

‘t Nieuwe schooljaar in een notendop. 

  

                                                                    

 

 

 

 

 

Het laatste woordje van de huidige directeur 

Beste ouders, beste sympathisanten,  

Plots is het einde juni…  Hoe zot is dat? We zagen het einde van  

het schooljaar naderen en toch … zijn we nog verrast! 

Het was een bijzonder jaar. Corona domineerde ons een hele  

tijd, maar is hopelijk voorgoed uit het schoolse leven verdwenen. 

Zelf sluit ik het jaar af met gemengde gevoelens. Nee, ik heb 

geen spijt van mijn beslissing om minder te gaan werken, maar  

het voelt vreemd aan. 

Met heel veel dankbaarheid denk ik terug aan mijn “maatjes- 

periode”. Een fijne tijd waar het met vallen en opstaan telkens 

de moeite was om mij in te zetten voor onze Maatjes. Daar zijn we hier immers voor: onze 

kinderen!  

Het is altijd gevaarlijk om mensen bij naam te 

bedanken. Het gevaar zit er immers in dat je dan 

mensen vergeet! Dat wil ik zeker niet! Ik genoot van 

vele mensen op de Nieuwmoer. 

Nieuwmoer is zeker niet uit mijn hart, integendeel! Je 

gaat me hier zeker nog eens ontmoeten.  

De vele vrijwilligers die meewerkten aan heel wat 

activiteiten, het prachtige oudercomité, de 

schitterende leerkrachten en ander personeel op onze 

school: een welgemeende dankjewel!  

Ik krijg vele vragen over mijn opvolging, maar kan daar helaas nog niks over zeggen. Ik zit 

niet in de jury en ken dus ook geen kandidaten. Ik heb er alle vertrouwen in dat er een 

waardige opvolger zal worden gekozen. 

Ik hoop ook dat iedereen op de Nieuwmoer daar vertrouwen in heeft. Directeur zijn is niet 

de meest eenvoudige job. Geef mijn opvolger dus a.u.b. alle kansen! 

Zelf zal ik in juli en augustus nog heel wat op school zijn om onze nieuwe directeur mee op 

weg te zetten. Dat ben ik aan de Nieuwmoer verschuldigd. Die service kreeg ik ook mee van 

juf Lies. 

En dan nu… GENIETEN! Durf los te komen van de dagelijkse sleur! Kruip eens in je luie stoel 

en ontspan helemaal! Maak eens een goei wandelingetje en geniet van al het moois dat de 

wereld en zeker ook ons eigen Nieuwmoer te bieden heeft! Geniet, doch wees voorzichtig!  

 

Fijne vakantie! 

Meester Dirk 
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27 juni: sportdag van de lagere school met als hoogtepunt onze Maatjescup! 

Weken streden onze kinderen van 4-5-6 

Om de begeerde maatjescup voetbal. Er werden 

gemengde ploegjes gevormd. Elk ploeg was een land. 

Uiteindelijk kregen we in het sportpark een finale 

tussen Frankrijk en Portugal met als winnaar Frankrijk! 

Uiteindelijk waren we allemaal een beetje winnaar! 

Fairplay was voor ons het belangrijkste! 

 

Afscheid van de derde kleuterklas en van onze  

leerlingen van het zesde leerjaar: 

Op 17 juni vierden we al onze kleuters van de derde kleuterklas. Via een mooie receptie 

wilden we hen feliciteren voor al wat zij dit schooljaar geleerd hebben. In de diverse liedjes 

kwamen vele talenten aan bod! Elke kleuter had zelfs een talentenbeker! Veel succes volgend 

jaar. We krijgen een mooie kleutergroep in ons eerste leerjaar. 

Ook 17 leerlingen uit het zesde leerjaar verlaten onze school. Zij gaan allen hun geluk 

beproeven in diverse middelbare scholen. Ook onze Oekraïnse leerling zet deze stap. Zo 

trots op iedereen die haar mee begeleidde! 

Bekijk zeker de foto’s op de website van deze recepties! 

 

Einde juni is een gemeende dank je wel heel terecht! 

Dank … aan juffrouw Lies… 

 Juf Lies is reeds 6 jaren met pensioen, maar blijft helpen in onze school. Zij gaf 

dit jaar weer ondersteuning aan onze anderstalige maatjes. Dank voor je mooie werk 

jufLies. Goed blijven oefenen in de vakantie jongens en meisjes. Jullie krijgen hierover 

een filmpje te zien. 

 

Dank… aan al onze gemachtigde opzichters… 

 Verkeersveiligheid vinden wij bijzonder belangrijk. 

Elk jaar zorgen jullie ervoor dat onze Maatjes zich veilig naar school kunnen 

verplaatsen!  

 

Dank aan onze middagmoeders… 

Jullie waren ook dit jaar weer present en heel soepel inzetbaar! De kleinste kleuters, 

maar ook zeker de oudere kinderen, werden steeds met een glimlach door jullie verder 

geholpen! Gouden mensen! 

 

Dank aan onze leerkrachten, ICT-coördinator… 

 Bijna dagelijks wordt er in de media gesproken 

 over het lerarentekort! Ik hoef dus niet te zeg- 

 gen hoe moeilijk de job als leerkracht is geweest 

 de voorbije periode! Dank voor jullie inzet bij  

 het laten groeien van onze maatjes. 

 

 

 

 

 



 

 

Dank aan Katrien… 

 De rode draad doorheen onze school! 

 Zij staat iedereen te woord en dat steeds met 

 de glimlach! Het wordt voor haar aanpassen met 

 een nieuwe directeur in de buurt! Katrien, je bent onmisbaar voor onze school! 

 Dank je wel voor de perfecte ondersteuning van onze school! 

 

Dank aan onze poetsdames… 

 We hebben meer dan ons lief was geleerd hoe belangrijk “ontsmetten” was.  

 Dank voor het geleverde poetswerk! 

 

Dank aan ons oudercomité… 

Zij leverden via allerlei acties weer een gigantische bijdrage aan de schoolwerking. 

Denk maar aan het maatjesfestival, schoolreizen, ondersteuning bij recepties, …  

DANK U! 

 

Dank aan alle mensen die ons nog hielpen dit schooljaar… 

De chauffeurs brachten ons dikwijls naar heel wat mooie activiteiten. Absoluut 

financieel niet haalbaar om telkens een bus in te leggen! Dank u! 

 De helpers op de maatjes- en verkeersdag waren onmisbaar! 

 Er kwamen in onze school ook heel wat ouders mee lezen. Een verrijking voor onze  

jongste maatjes van de lagere school! 

Vele mensen kwamen ook helpen in de klas met heel wat “dingen”. We zagen 

roofvogels, eendjes en massa’s andere dingen in onze school verschijnen! Dank u! 

 

Schoolherinneringen 
Ga zeker nog eens een kijkje nemen op onze website. Naast alle info over onze school vind je 

hier een massa foto’s van onze laatste weken. Alle foto’s van dit schooljaar kun je blijvend 

bekijken op www.maatjes.be in “fotoalbum”.  

Graag lichten we ook de organisatie van het volgend schooljaar reeds toe. Je vindt in dit 

schrijven de indeling van de klassen.  Daarnaast zetten we enkele belangrijke data op een 

rijtje en bezorgen we je een eerste jaarkalender. 

Allerlei BELANGRIJKE info over het nieuwe schooljaar (2022 – 2023) 
Verdeling van de klassen 

Kleuterschool 

K1A:de kleuters van het geboortejaar 2020 en de kleuters van het geboortejaar 2019, die 

geboren zijn na 1 oktober 

K1B : de kleuters van het geboortejaar 2019 behalve de kleuters geboren na 1 oktober 2019 

K2 : de kleuters van het geboortejaar 2018 

K3 : de kleuters van het geboortejaar 2017 

Zo komen we tot volgend schema voor 1 september. 

K1A (± 10)         juf Hilde + juf Griet                               

K1B (± 14)            juf An Wuyts + juf Nele Van Gils                           

K2   (±28)         juf Sophie & juf Marleen Smets 

K3    (±22)        juf Ellen + juf Griet 

http://www.maatjes.be/


 

 

Zorgcoördinator juf Tine Herrijgers 

Zorgjuf KS juf Marleen, juf Charisse, juf Lena 

kleuterturnen juf Dorien 

kinderverzorgsters Ann De Vliegere en Lien Claessens 

lerarenplatform                   Dorien Van Meel (onder voorbehoud) 

In onze grootste klas (K2) zullen alle voormiddagen, behalve op vrijdag,  twee juffen 

aanwezig zijn. 

We heten alle kleuters en leerlingen van L1 samen met hun ouders hartelijk welkom voor 

een korte kennismaking in hun nieuwe klasje op dinsdag 30 augustus tussen 16.30 uur en 

17.30uur. 

 

In de lagere school ziet de klasverdeling er als volgt uit: 

L 1  (±22)                                juf Lieve en juf Tine Herrijgers 

L 2 (±22)                                 juf Conny en juf Tinne Van den Eynden 

L 3 (±23)                                juf Annemie en juf Natalie 

L 4 (±25)                                juf Rika 

L 5 (±21)                                juf Inge en juf Marleen 

L 6 (±14)                                juf Monique en één namiddag juf Charisse 

Zorg                                     juf Tine H, juf Daphne, juf Charisse, juf Nathalie (LO) 

L.O.                                       juf Nathalie (lager)      

Katholieke godsdienst    juf Debby  

Zedenleer                            meester Leo, juf Natalie en juf Kim 

Islamitische godsdienst          juf Sumeye 

ICT-coördinator meester Guy  

Administratief medewerkster   Katrien 

Poetsvrouwen                               Liliane, Samira, Kelly, Greet 

Directeur ??? 

Belangrijke data voor volgend schooljaar 

Verlofdagen + pedagogische studiedagen: zie kalender 
Naast onze jaarkalender, vind je hieronder al een eerste overzicht van enkele belangrijke 

data in het nieuwe schooljaar.  

Wegens omstandigheden kan het mogelijk zijn dat onderstaande data toch nog wijzigen! 

Deze lijst is nog niet volledig en wordt in de loop van volgend schooljaar verder aangevuld. 

Kijk dus telkens goed op de maandkalender bij de respectievelijke nieuwsbrieven. 

Dinsdag 30 augustus   tussen 16.30 u. en 17.30 u.: korte kennismaking  

 ouders en kleuters in de K.S. en in L1 

Donderdag 1 september  eerste schooldag 

Maandag 5 september infoavond voor de ouders van L1 t.e.m. L6 

Dinsdag 13 september   infoavond voor de ouders van onze kleuters 

Woensdag 21 september vergadering oudercomité 

Woensdag 21 september individuele en familiefoto’s + klasfoto’s 

Vrijdag 23 september   integratie: L1 + K3 → naar de Bosrust / maatjesdag 

Vrijdag 30 september   Vrijaf 

Maandag 5 december Pedagogische studiedag: vrijaf voor de kinderen 

Dinsdag 6 december Sinterklaasfeest 



 

 

Woensdag 25 januari Pedagogische studiedag: vrij voor onze Maatjes 

Woensdag 8 februari Scholenbeurs voor L6 (Wuustwezel)-onder voorbehoud 

Vrijdag 17 februari  Carnaval + pannenkoekenfeest (org. Oudercomité) 

Maandag 13 maart Vrijaf 

Vrijdag 31 maart Schoolbal 

Maandag 24 april   Start verkeersweken 

Vrijdag 28 april   Maatjes in vervoering 

Vrijdag 5 mei   Verkeersdag 

Woensdag 10 mei            Ontbijt op school: mama’s K2 en K3 i.v.m. moederdag 

Woensdag 10-vrijdag 12 mei Meerdaagse uitstap L3-L4-L5-L6 Hoge Rielen Kasterlee 

Donderdag 11-vrijdag 12 mei Meerdaagse uitstap L1 en L2 Hoge Rielen Kasterlee 

Zaterdag 13 mei   Feest van de vrijzinnige jeugd 

Zondag 14 mei   Lentefeest 

Donderdag 1 juni          Schoolreis kleuterschool 

Vrijdag 2 juni   L1/2/3/4/5/6 op schoolreis 

Vrijdagnamiddag 16 juni  Receptie K3 

Dinsdagavond 27 juni  Afscheidsreceptie 6de leerjaar 

Vrijdag 30 juni   Laatste schooldag 

 

Nieuws vanuit het Dorpshuis: kinderbingo in Dorpshuis Nieuwmoer 
Op maandag 4 juli 2022 organiseert Dorpshuis Nieuwmoer een gezellige kinderbingo. Van 

13.30 tot 16.30 uur zijn alle kinderen welkom en zijn er tal van leuke prijzen te winnen. In de 

deelnameprijs van 4 euro is een drankje inbegrepen. Op voorhand inschrijven is niet nodig! 

      
 

Het “Maatjes”-team wenst groot en klein een fijne vakantie toe! 

 

 



 

 

1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14

maandag 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28

dinsdag 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29

woensdag 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30

donderdag 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24

vrijdag 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25

zaterdag 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26

zondag 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27

14 15 16 17 18 18 19 20 21 22 23 23 24 25 26 27

maandag 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27

dinsdag 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28

woensdag 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22

donderdag 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23

vrijdag 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24

zaterdag 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25

zondag 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26

27 28 29 30 31 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

maandag 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29

dinsdag 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30

woensdag 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31

donderdag 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25

vrijdag 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26

zaterdag 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27

zondag 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28

Vakanties

40 41 42 43 44 Herfstvakantie: 31/10 - 6/11 Kermis: 

maandag 5 12 19 26 Kerstvakantie: 26/12 - 8/1 Facultatieve verlofdagen:

dinsdag 6 13 20 27 Krokusvakantie: 20/2 - 26/2 30/9 en 13/3

woensdag 7 14 21 28 Paasvakantie: 3/4 - 16/4 Pedagogische studiedagen: 5/12 en 25/1

donderdag 1 8 15 22 29 Vrije dagen -> verlof voor alle leerlingen 

vrijdag 2 9 16 23 30 Wapenstilstand: 11/11 Eerste communie: 18 mei 2023

zaterdag 3 10 17 24 Dag van de arbeid: 1/5 Vormsel: 20 mei 2023

zondag 4 11 18 25 Hemelvaart: 18/5 - 19/5 Feest vrijzinnige jeugd: 13 mei 2023

Pinkstermaandag: 29/5 Lentefeest: 14 mei 2023

Hou bij het plannen van vakanties deze kalender bij de hand!

Vroegtijdig op vakantie vertrekken is een onwettige

JUNI

afwezigheid en kan gevolgen hebben!

SCHOOLKALENDER 2022-2023

DECEMBER

MAART

SEPTEMBER

APRIL

JANUARI

MEI

NOVEMBEROKTOBER

FEBRUARI

 


