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MIJN PLEKJE 
 

dit is mijn plekje  
dicht bij het raam  
dit is mijn stoeltje  

hier staat mijn naam  
juf schrijft 'welkom' op het bord  

ik denk dat ‘t heel gezellig wordt! 
 
Beste ouders 
 
Wij willen jullie en jullie kinderen welkom heten in “ de Luchtballon “. 
We zijn blij om jullie met zovelen terug te zien en ook heel wat nieuwe gezichten te mogen 
verwelkomen. 
Bij ons kriebelt het om er weer een tof en leerrijk schooljaar van te maken boordevol leuke 
ervaringen. 
En dat wij dat samen met jullie en jullie kinderen mogen beleven doet ons heel veel plezier! 
 
Het schoolteam van de Luchtballon 
 

TERUGBLIK OP DE ZOMERMAANDEN 

ALGEMEEN 

Er is tijdens de maanden juli en augustus hard gewerkt op school. Op de voorste speelplaats 

werden de serre en de sanitaire blok afgebroken. Dit is nodig voor de heraanleg van de 

speelplaats. We hopen dat deze werken zo snel mogelijk starten. 

De nieuwe toiletten kunnen op 1 september ingewijd worden en bevinden zich op het gelijkvloers 

van de woning in de Plankstraat. Er is een doorgang voorzien aan de fietsenstalling vooraan. 

SEPTEMBER 

NIEUWE KINDEREN 

Er zijn heel wat nieuwe kinderen gestart op 1 september: 

Mira, Linne, Inara, Richard, Mathis en Rif bij juf Karine; Houdayfa bij juf Sara en juf Valerie; 

Phyllis, Tilda en Niranjan bij juf Annick; Gaston, Maya en Polly bij juf Kirsten; Jules bij juf Saskia; 

Alberic en Mohamed bij juf Hanne. 

JARIGEN VAN DE MAAND 

02/09 Tuur (4LJ) ; 03/09 Younes (5LJ) en Zayd (6LJ) ; 04/09 Elliot (2LJ) en Hatim (4LJ) ; 06/09 

Jasmien (1LJ) ; 08/09 Ved (1KLB) ; 16/09 Jef (3LJ) ; 17/09 Haris (3LJ) ; 18/09 Phoebe (4LJ) ; 

20/09 Daan (3KL) ; 25/09 Hopper (2KL) ; 27/09 Lizzi (3KL) ; 28/09 Eppo (2KL) ; 29/09 Pepijn (3LJ) 

 

 NIEUWSBRIEF 

http://www.basisschooldeluchtballon.be/


KALENDER 

 

woensdag 1 september 
Eerste schooldag 

 
iedereen 

dinsdag 
19u30-20u30 

7 september 
Infoavond lagere school 

 
lager 

donderdag 
19u30-20u30 

9 september 
Infoavond kleuterschool 

 
kleuter 

vrijdag 10 september 
Schoolfotograaf 

 
iedereen 

dinsdag 14 september 
Zwemmen 

 
3LJ/ 6LJ 

vrijdag 17 september 
Strapdag 

 
iedereen 

maandag 20 september 
Week van de sportclub 

 
iedereen 

dinsdag 21 september 
Zwemmen 

 
6LJ 

woensdag 22 september 
Dag van de sportclub 

 
iedereen 

vrijdag 24 september 
Voorstelling OOO 

 
5LJ 

dinsdag 28 september 
Zwemmen 

 
3LJ/6LJ 

woensdag 29 september 
Pedagogische studiedag: geen school 

 
kinderen 

CORONAMAATREGELEN 

~ we mogen opnieuw op stap gaan buiten de school; zowel ééndaagse en meerdaagse uitstappen 

~ logopedisten, kinesisten, … zijn toegelaten op school 

~ leerlingen van de lagere school krijgen nog steeds een vaste plaats in de klas 

~ refter mag opnieuw gebruikt worden; leerlingen van de lagere school krijgen een vaste plaats 

~ klasgroepen mogen tijdens de speeltijden opnieuw samenspelen 

~ afspraken rond handen wassen/ontsmetten blijven 

~ kinderen moeten nog steeds aan de poort afgezet en opgehaald worden; bij het binnenstappen 

door de poort tot aan de banken moet steeds een mondmasker gedragen worden 

~ voor- en naschoolse opvang kan doorgaan 

~ juffen en meesters dragen een mondmasker wanneer de afstand niet gegarandeerd kan 

worden; bij kleuters is het dragen van een mondmasker niet verplicht 

JAARPROJECT LEZEN 

Tijdens de maand september gaat onze werkgroep voor het jaarproject aan de slag. Dat staat dit 

schooljaar in het teken van “lezen”. 

We zijn dit schooljaar ook aangesloten bij het project Mechelen Leesstad; dat ons zeker en vast 

ook heel wat inspiratie zal bezorgen. 

HERSTELGERICHT WERKEN OP SCHOOL 

We stappen samen met de vzw Herstelgericht werken in een 4-jarig traject om herstelgericht 

werken te implementeren bij ons op school. We zijn daarin al een heel eind op weg maar we gaan 

er ons verder in verdiepen en het verankeren in het hele schoolgebeuren.  



OUDERWERKING 

Wij hebben in onze school het geluk een ouderwerking te hebben met heel wat mensen met een 

grote inzet en interesse voor de school. Ouders die niet alleen de handen uit de mouwen steken 

maar ook mee nadenken over de toekomst van de school. 

Regelmatig wordt er een avond samengekomen om bezorgdheden te uiten, voorstellen te doen, 

ideeën uit te werken, … Iedereen is dan ook welkom! 

Heb je interesse om je mee te engageren in de ouderwerking laat dan iets weten aan juf Greet of 

aan één van de ouders. 

We mogen dit schooljaar ook opnieuw “in levende lijve” vergaderen. 

OP TIJD NAAR SCHOOL KOMEN 

We willen graag nog eens in de verf zetten dat het belangrijk is dat kinderen op tijd en voor het 

belsignaal op school zijn. Te laat komen verstoort de klaswerking; ook in de kleuterschool. Op 

woensdag starten we om 08u30 , de andere dagen om 08u40. 

SCHOOLSTRAAT 

Tijdens schooldagen mogen auto’s onze straat niet inrijden op volgende tijdstippen: 

· ’s morgens van 8u tot 8.50u (ma-vr) 

· ’s avonds van 15.15u tot 16.45u (ma-di en do-vr) 

· ’s middags van 11.30u tot 12.30u enkel op woensdag 

 


