
HANDIGE WEETJES 2021-2022 

 

 

 
Directie: Lieve D’haese 
 
Juf 1K: Nadine Gysens/Sofie Fluyt 
Juf 2K: Wendy Steurs 
Juf 3K: Kristel Theys 
 
Zorg: Ineke Van Laeken 
LO: Symen Greven 
 

 

 
 

  
 

  
 
 

 
 

 

  

 
Meebrengen in de schooltas: 
 
woensdag: 
- geen schooltas, geen tienuurtje, we 
drinken een sapje of chocomelk  
 
hele dag: 
- stuk fruit/groente 
- gezond gevulde brooddoos 
- koekje 
- drinkbus 
melk en water kan je op school krijgen 
 
Project: fruit op school 
Op donderdag vanaf oktober tot juni 
geven wij fruit op school 
 
 
Niet toegestaan op school! 

frisdrank, blikjes en brikjes, snoep, 
speelgoed van thuis 

 

 
www.gkls-maleizen.be 
 
secretariaat@gkls-maleizen.be 

 

 
Op tijd komen 

Start : 8u45    
 
Middagpauze : 12u00 – 13u15 
 
 Einde : 15u45 
Vrijdag : tot 15u20 ! 
 
Woensdag :   8u45 – 11u45 

 

 
Ochtend: € 1 

Avond: € 0,75/halfuur 

Opvang voor en na school: 
Elke dag: vanaf 7u30 
Ma – di – do : 16u – 18u 
Vrij : 15u35 – 17u35 
Woe: tot 12u45 
Meester Eric 
woensdagnamiddag: zie op 
www.kampkwadraat.be 

 

 

 
Oudercontact = belangrijk 

info-avond: do 9 september 2021 
vóór de kerstvakantie 
vóór de paasvakantie 

 

Heen-en-weermapje/mail: 
= belangrijk, berichten lezen aub 

Mapje terug in de klasmand.  

 

Kan je kleuter niet naar school komen, bel 
dan: 02/687 22 57 

 
 

 

 
Het CLB kan je contacteren via de 
school of rechtstreeks: 
 
Contactpersoon: 
 Annelies Vandewal 
Tel: 016.28.24.00 

 

 
 

 
 

 
Lichamelijke opvoeding: 
Maandagen 0k/1k-2k-3k 
Dinsdagen 0k/1K -2K-3K 
 
Zwemmen (gratis): alleen 3K  
woe. in de even weken 
Laatste trimester 
Gemakkelijke kledij aandoen! 
 

 

 

Problemen lossen we samen op. 
Praat met de klasjuf. 
Spreek juf Lieve (directie) aan. 
Contacteer zorg juf Ineke (op 
dinsdag,donderdag,vrijdag aanwezig) 
 zorg@gkls-maleizen.be 
Neem contact op met het CLB. 

 

 

Hou het veilig 
Rij in 1 richting : kom aanrijden via de 
Patrijzenlaan in opwaartse richting. 

Parkeer rechts van de straat. 
Laat de stoep vrij ! 

De parking is voor het personeel. 

 
 

 

 
Je stem laten horen en meewerken 
Contacteer de ouderraad! 
Voorzitter: Stefanie Desomberg 
(mama van Hugo ) 
Klasverantwoordelijken: 
1K Geoffry Marichal(papa Alice en 
Leonie) 
2K Anne –Catherine Vyncke(mama 
Raphaël) 
3K Stefanie Desomberg 
(mama van Hugo) 

 

 
 

 

 
Plaatselijk verlof / nascholingen: 

woensdag 29 september 2021 
woensdag 6 oktober 2021 
vrijdag 12 november 2021 

vrijdag 24 december ‘21 halve dag school 
vrijdag 4 februari 2022 
woensdag 25 mei 2022 

vrijdag 27 mei 29 mei 2022 
Kom je ook ? 

Kaas- en wijnavond vrij.18 maart ‘22 
Schoolfeest zon.22 mei 2022 

 

http://www.gkls-maleizen.be/


 


