
KADRIE
samen  i n  beweg i ng

WOORDJE VAN DE DIRECTEUR

Beste ouders

Hier staan we dan. De eindmeet van schooljaar 2021 – 2022 

is behaald en ook het tweede en derde trimester liggen nu 

achter ons.

Net zoals in het eerste trimester loerde corona nog serieus 

om de hoek en werd januari een maand waarin er veel 

afwezige leerkrachten en leerlingen waren. Dankzij de 

enorme �exibiliteit van ons Kadrieteam moesten we geen 

klassen sluiten en konden we ons onderwijs in stand 

houden. 

We moesten ervaren dat ‘samen in beweging’ zijn ook wil 

zeggen dat je dicht naast elkaar moet kunnen staan op 

droevige momenten. In januari brandde het huis van de 

familie Raets af en daardoor konden we ondervinden dat er 

heel wat in beweging gebracht werd. Waar het kon, droegen 

we (ouders, school, vrienden) ons steentje bij, waardoor 

deze familie toch op een waardevolle manier verder kon. 

Op 14 maart 2022 werd het héél stil op onze school. We 

moesten vernemen dat onze prinses Hanne haar oneerlijke 

strijd verloren had. We hebben op een mooie manier afscheid 

kunnen nemen van Hanne via een prachtige viering in het 

Strijboshof. In onze Vlindertuin werd er naar aanleiding 

van dit gebeuren een troostplek ingericht. Hierover kan je 

verderop in dit Kadrietje info vinden. 

Gelukkig vonden er ook heel wat vrolijke activiteiten plaats 

op onze school. We genoten van een spetterend schoolfeest 

waar we heel veel enthousiastelingen mochten ontvangen. 

De schoolstraat, die voor een veiligere schoolomgeving moet 

zorgen, werd toen ook geopend. Het vierde leerjaar had een 

topper van een driedaagse stadsklassen in Antwerpen en de 

kinderen van het vijfde leerjaar beleefden dolle avonturen 

tijdens hun bosklassen in Durbuy. De georganiseerde 

schoolreizen in de andere klassen van onze school waren stuk 

voor stuk voltre�ers. 

Ter afsluit van het schooljaar organiseerde en sponsorde het 

oudercomité nog een heuse springkastelendag. Het was de 

leerlingenraad die met dit idee kwam en na drie jaar stond 

ook het kidsfestival terug op het programma. Wat hebben de 

kinderen allemaal genoten!

Verder blijven we op onze school uiteraard inzetten op het 

leveren van onderwijskwaliteit en het ‘goed voelen’ van onze 

kinderen. Deze combinatie blijft onze prioriteit en ook de 

onderwijsinspectie, die langskwam in april, bevestigde dit. Ze 

mochten Kadrie ervaren als een school met een ontzettend 

�jn leefklimaat waar er goed onderwijs wordt gegeven. Met 

onze groeipuntjes gaan we aan de slag en zullen we ervoor 

zorgen dat onze fundamenten nog steviger gelegd zullen 

worden.

Naar volgend schooljaar toe zullen we de focus leggen op 

ons leesonderwijs en werken we ons ICT-beleid verder uit. De 

leerlingen die afstuderen of van school veranderen wens ik 

heel veel succes in hun verdere schoolcarrière. Natuurlijk wil ik 

jullie allemaal een hele �jne vakantie toewensen en zie ik jullie 

graag op 1 september of ergens onderweg terug.

Veel vakantiegenot!

Meester Koen
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KLASLIJSTEN

Vandaag hebben jullie de klaslijsten 

meegekregen. Zij werden door het 

schoolteam met zeer veel zorg en 

zeer veel aandacht gemaakt, rekening 

houdend met de keuzes van de 

leerlingen (vriendjes). Wij kiezen ervoor 

om ieder jaar de klassen te herverdelen. 

Zo willen we de samenhorigheid binnen 

een leerjaar versterken. Leerlingen leren 

om nieuwe sociale contacten te maken 

binnen hun nieuwe klasgroep.

De lijsten zijn de�nitief en worden niet 

meer gewijzigd. 

START SCHOOLJAAR 

2022-2023

OPENSCHOOLDAG KLEUTERS

dinsdag 30 augustus van 16.30 tot 17.30 uur

De kleuters kunnen samen met hun ouders kennismaken met de 

klasleerkracht en de klasgenootjes.

EERSTE SCHOOLDAG

donderdag 1 september om 8.30 uur

Welkom op de ko�eklets van het oudercomité! Blijf gerust nog 

even nakaarten op het geïmproviseerde Kadriecafé op de parking 

van de Foxemaatstraat en maak kennis met de andere ouders bij 

een lekker kopje ko�e of thee.

INFOAVOND LAGERE SCHOOL

maandag 5 september om 19.30 uur

Op deze avond geeft de klasleerkracht jullie de nodige info 

mee in de klas. Het is evident dat je als ouder niet op meerdere 

plaatsen tegelijk kan zijn. Heb je twee of meer kinderen, volg dan 

de informatie in de klas van je oudste kind. Je krijgt later nog de 

kans om kennis te maken met de leerkracht(en) van je andere 

kind(eren) en om vragen te stellen.

INDIVIDUELE OUDERCONTACTEN KLEUTERSCHOOL

donderdag 8 september en dinsdag 13 september

In de kleuterschool organiseren we individuele oudercontacten 

bij de start van het schooljaar. Het doel is de ouders de kans te 

geven om de leerkracht van hun kleuter goed in te lichten en al 

hun zorgen en verwachtingen duidelijk kenbaar te maken. U krijgt 

hiervoor later een mailtje.
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BENODIGDHEDEN VOOR 

HET SCHOOLJAAR 2022-2023

Voor de LO-lessen: 

lagere school

f Kadrie T-shirt (wordt éénmaal 

gratis aangeboden door het 

oudercomité)

f Zwarte short 

f Turnpanto�els

f Turnzak

Voor de LO-lessen: Kleuters 

(3de kleuterklas)

f Turnpanto�els in turnzakje

Voor de zwemlessen:

(3de kleuterklas + lagere school) 

f Handdoek

f Zwembroek of badpak

f Badmuts (enkel lagere school: 

via de school aan te kopen)

f Zwemzak = rugzak met brede 

schouderriemen

EERSTE LEERJAAR 

f Plastic doosje voor letter- en 

woordkaartjes (formaat koeken-

doosje) met naamvermelding

f Schilderschort of oud t-shirt/

hemd.

DERDE LEERJAAR 

f 1 map met 2 ringen A4, rug 7 à 

8 cm

f 2 platte mappen (plastic of 

karton) A4 met �appen en 

elastiek

TWEEDE LEERJAAR

f 1 kartonnen map met 2 ringen  

A4, rug 3 à 4 cm

f 1 platte map (plastic of karton) 

met �appen en elastiek

f 1 goed sluitend doosje 

(formaat koekendoosje) om de 

tafelkaartjes in te steken

VIERDE LEERJAAR

f 1 map met 2 ringen A4, rug 5 cm

f 1 map met 2 ringen A4, rug 2 cm

f 1 platte map (plastic of karton) 

A4 met �appen en elastiek

VIJFDE LEERJAAR 

f 2 mappen met 2 ringen A4, rug 

7 à 8 cm

f Kaftpapier (eventueel met 

etiketten)

ZESDE LEERJAAR 

f 1 platte map (plastic) A4 met 

�appen en elastiek

f 1 classeur met 2 ringen A4, rug 

7 à 8 cm

f 1 classeur met 2 ringen A4, rug 

5 cm

f Kaftpapier

Alle kinderen van de lagere school hebben een pennenzak nodig en een 

stevige boekentas waarin minstens 2 mappen van het A4 formaat kunnen.

In het kader van het decreet “kostenbeheersing in het basisonderwijs” 

voorziet de school per kind alle materialen die nodig zijn om te kunnen 

werken in de klas: lat, potlood, slijper, balpennen, enz. Dit materiaal blijft 

uiteraard steeds op de school.

De kinderen gebruiken ook heel dikwijls viltstiften, kleurpotloden en 

markeerstiften. Dit materiaal mogen ze van thuis meebrengen, maar dit 

is geheel vrijblijvend evenals het materiaal uit onderstaande lijst. Indien uw 

kind dit materiaal niet heeft, zal de school het aanbieden.

(Gelieve alles van naam te voorzien)
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U vindt hieronder ook een 

jaarplanning voor het nieuwe 

schooljaar. Deze is nog niet helemaal 

volledig, maar de belangrijkste 

activiteiten staan er reeds op 

vermeld. Noteer alvast in uw agenda 

de facultatieve verlofdagen en de 

pedagogische studiedagen. 

SEPTEMBER 2022

INFOAVOND LAGERE SCHOOL
maandag 5 september 

OUDERCONTACT 
donderdag 8 september: kleuterschool
dinsdag 13 september: kleuterschool

ACTIVITEIT OUDERCOMITE
zondag 18 september: kleuterpicknick

MEERDAAGSE UITSTAP
van maandag 19 september t.e.m. vrijdag 
23 september: zeeklassen L6 

FEEST
Woensdag 28 september: Grootouderfeest

SPORTDAG
donderdag 29 september: zomersportdag
lagere school

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG
vrijdag 30 september 

OKTOBER 2022

SCHOOLFOTOGRAAF
donderdag 13 oktober 
vrijdag 14 oktober

VLAAIENSLAG
woensdag 19 oktober

KIJKDAG VOOR NIEUWE 
INSTAPPERS
woensdag 26 oktober 

RAPPORT LAGERE SCHOOL 
vrijdag 28 oktober: herfstrapport

HERFSTVAKANTIE
zaterdag 29 oktober - zondag 6 november 

NOVEMBER 2022

WAPENSTILSTAND
donderdag 11 november 

OUDERCONTACT
maandag 14 november: lagere school 
donderdag 17 november: lagere school 

DECEMBER 2022

DE SINT IN ONZE SCHOOL 
vrijdag 2 december 

FACULTATIEVE VERLOFDAG 
maandag 5 december

FEEST
vrijdag 16 december: kerstmarkt

KIJKDAG VOOR NIEUWE 
INSTAPPERS 
woensdag 21 december 

KERSTVAKANTIE
zaterdag 24 december - zondag 8 januari 

JANUARI 2023

OUDERCONTACT
maandag 16 januari: kleuterschool 
maandag 23 januari: 6de leerjaar 
dinsdag 24 januari: kleuterschool + 6de 
leerjaar 

KIJKDAG VOOR NIEUWE 
INSTAPPERS 
woensdag 18 januari 

RAPPORT LAGERE SCHOOL 
vrijdag 20 januari: winterrapport

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG 
woensdag 25 januari 

SPORTDAG 
maandag 30 januari: wintersportdag lagere 
school 

FEBRUARI 2023

FACULTATIEVE VERLOFDAG 
vrijdag 3 februari 

KIJKDAG VOOR NIEUWE 
INSTAPPERS 
woensdag 15 februari 

KROKUSVAKANTIE
zaterdag 18 februari – zondag 26 februari

MAART 2023

RAPPORT LAGERE SCHOOL 
vrijdag 24 maart: lenterapport

OUDERCONTACT 
Maandag 27 maart: 1ste t.e.m. 5de leerjaar
donderdag 30 maart: 1ste t.e.m. 5de leerjaar 

JAARPLANNING

KIJKDAG VOOR NIEUWE 
INSTAPPERS 
woensdag 29 maart 

APRIL 2023

PAASVAKANTIE 
zaterdag 1 april - zondag 16 april 

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG 
maandag 24 april 

MEI 2023 

DAG VAN DE ARBEID
maandag 1 mei

OUDERCONTACT 
dinsdag 2 mei: kleuterschool
maandag 8 mei: kleuterschool

SCHOOLFEEST
zaterdag 6 mei 

SCHOOLREIZEN
Maandag 15 mei: kleuterschool
Dinsdag 30 mei: 3de graad

MEERDAAGSE UITSTAP 
maandag 15 mei - woensdag 17 mei: 
stadsklassen L4 

KIJKDAG VOOR NIEUWE 
INSTAPPERS 
woensdag 17 mei 

O.H. HEMELVAART 
feestdag: donderdag 18 mei 
brugdag: vrijdag 19 mei 

SPORTDAG
donderdag 25 mei: voormiddag: 
tornooisportdag lagere school

PINKSTERMAANDAG 
feestdag: maandag 29 mei

SPORTDAG
dinsdag 30 mei: sportdag kleuterschool

JUNI 2023 

EINDEJAARSRECEPTIES
vrijdag 16 juni: kleuterreceptie 
woensdag 28 juni: afscheidsreceptie L6

SCHOOLREIZEN
vrijdag 23 juni: 1ste graad 
dinsdag 27 juni: 2de graad

KAMPEREN OP SCHOOL DERDE 
LEERJAAR
vrijdag 23 juni 

RAPPORT LAGERE SCHOOL 
vrijdag 30 juni: zomerrapport



KADRIETEAM 

SCHOOLJAAR 2021-2022 

(onder voorbehoud: dit kan nog wijzigen tot eind augustus)KLEUTERSCHOOL

LAGERE SCHOOL

INSTAPPERS

1STE LEERJAAR

KINDERVERZORGSTERS

ZORG

3-JARIGEN

2DE LEERJAAR

4-JARIGEN

5-JARIGEN

KL 1A - Uiltjesklas
juf Carolien (4/5), juf Odette (1/5)

L 2A
juf Katleen (4/5), juf Katrin (1/5)

KL 2A - Schildpaddenklas
juf Liesbeth (1/2), juf Lutgart (1/2)

KL 3A - Winnie The Poohklas
juf Greet (4/5), juf Sanne (1/5)

KL 1B - Varkentjesklas
juf Kelly

L 2B
juf An (1/2), juf Anke (1/2)

KL 2B - Krokodillenklas
Juf Annemieke (4/5), juf Petra (1/5)

KL 3B - Olifantenklas
juf San (1/2), juf Lena (1/2)

Koetjesklas
juf Greet H. 

L 1A
juf So�e  

L 1B
juf Astrid (1/2), juf Hilde (1/2)

juf Karen

juf Odette, juf Petra, juf Sanne

3DE LEERJAAR

4DE LEERJAAR L 4A
juf Lotte (1/2), juf Christel K. (1/2)

L 4B 
Juf Femke

L 3A 
juf Nathalie V.G. (1/2), juf Isabel (1/2)

L 3B 
Juf Christel C.

5DE LEERJAAR

6DE LEERJAAR L 6A 
juf Liesbeth (4/5), juf Ste�e (1/5)

L 6B 
juf Saartje (4/5), juf Ste�e (1/5)

L 5A 
juf Kim V.O.

L 5B 
juf Elke
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ZORG LAGERE SCHOOL

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS

VERTEGENWOORDIGING  
OUDERS SCHOOLRAAD

ICT-COÖRDINATOR TECHNISCH

ANKER CLB

ZORGCOÖRDINATOREN

LEERKRACHTEN L.O.

POETS

DIRECTEUR

ICT-COÖRDINATOR  
PEDAGOGISCH

SECRETARIAATSMEDEWERKERS

BELEIDSONDERSTEUNING

ANKER  
ONDERSTEUNINGSNETWERK

LEERKRACHTEN  
LEVENSBESCHOUWING

OPVANG

LOGOPEDIE

juf Katrin, juf Lotte, juf Steffie

juf Lies (vrijwilliger)

Bie, Ronald, Jeroen

meester Guy

juf Pascale

juf Sanne, juf Lien, juf Sandy

juf Karen, juf Nathalie W., juf Dorien

juf Ilse, juf Heidi, juf Tanja, juf Tinne, juf Chantal

meester Koen

juf Saartje

juf Christel, meester Stijn

juf Sanne, meester Stijn

juf Dana

RKG: juf Debby - NCZ: juf Natalie M, juf Kim A. - Islam: juf Sumeye
Protestantse godsdienst: juf Tanja - Orthodoxe godsdienst: juf Irini

juf Natasha, juf Annelies, juf Ann, juf Kelly, juf Mara, juf Nancy

juf Lien

EN OOK NOG:
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MAANDAG

MAANDAG

WOENSDAG

DINSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

WOENSDAG

DINSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

7.00 – 8.30 u

15.30 - 16.30 u

12.20 - 14.20 u

15.30 - 16.30 u

15.30 - 16.30 u

15.30 - 16.30 u

7.00 – 8.30 u

17.30 - 18.00 u

17.30 - 18.00 u

17.30 - 18.00 u

17.30 - 18.00 u

7.00 – 8.30 u

16.30 - 17.30 u

16.30 - 17.30 u

16.30 - 17.30 u

16.30 - 17.30 u

7.00 – 8.30 u

7.00 – 8.30 u

Natasja

Nancy

Ann

Annelies

Ann

Mara

Natasja

Nancy

Annelies

Ann

Mara

Natasja

Nancy

Annelies

Ann

Mara

Natasja

Natasja

Ann

Annelies

Annelies

Nancy

Nancy

Ann

Ann

Annelies

Annelies

Nancy

Nancy

Ann

Annelies

Annelies

Kelly

Mara

Mara

Annelies

Nancy

7.45 - 8.15 uVOORSCHOOLSE OPVANG

NASCHOOLSE OPVANG

Kelly

Kelly

Kelly

Kelly

juf Annelies juf Ann

juf Kelly

juf Natasja 

juf Nancy juf Mara

VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG  
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BIJDRAGEREGELING

2022 - 2023

KLEUTERS LAGERE SCHOOL

Didactische uitstappen, kleine excursies,  
theatervoorstellingen, zwemmen en andere 
sportactiviteiten, …

maximum 
€ 50

 maximum
€ 95

Meerdaagse 
uitstappen (max.
factuur €450)

Stadsklassen 
4de leerjaar

€ 150

Zeeklassen 
6de leerjaar

€ 230

VRIJBLIJVENDE, NIET VERPLICHTE UITGAVEN

MIDDAGTOEZICHT € 0,30 per dag

VOOR- EN NABEWAKING

Normaal tarief
Vanaf 2 kinderen (voor elk kind) 
Sociaal tarief

1,06 euro per begonnen half uur 
0,80 euro per begonnen half uur 
0,53 euro per begonnen half uur

Het sociaal tarief kan u aanvragen bij de directie. Hiervoor hebben we het 
meest recente aanslagbiljet van de belastingen nodig of een  WIGW (weduwen, 
invaliden, gehandicapten en wezen) nodig. Jaarlijks bekijken we het recht op 
sociaal tarief opnieuw, op basis van de meest recente documenten
De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd. 

EÉNMALIGE KOSTEN
- nieuwjaarsbrieven 
- klasfoto’s
- steunacties (bv. rode kruis), …

KOSTEN BEWEGINGSOPVOEDING LAGERE SCHOOL 

Aankoop badmuts € 2

Aankoop T-shirt turnen (het eerste T-shirt wordt gratis aangeboden door het oudercomité) € 8

De betaling gebeurt via de schoolrekening. Deze rekening wordt 4 keer per jaar gemaild:
na de herfstvakantie, na de kerstvakantie, na de paasvakantie en op het einde van het schooljaar.



Hoevenfeesten 2022

Aarzelend kwamen de koetjes en gira� es op de wei aan,

gelukkig zagen ze al snel hun ju� en en veel leuks klaar staan!

Onze instappers waren benieuwd wat  het zou geven,

wij wilden dat ze een super leuke voormiddag konden beleven.

Naar de hoevenfeesten op uitstap,

is stappen met klompen, van Mie tracteur bij haar wagentje zo knap!

Ook een wandeling langs de grote en de kleine dieren,

kon onze kapoenen plezieren.

We zagen een ezel, kip, varken, schaap en konijn,

voor de kal� es en de koeien mochten we bij boerderij Sandra zijn. 

Even uitrusten op de huifkar, eendjes vissen en spelen op een berg zand,

Wees maar zeker, onze koetjes en gira� es vonden het super plezant!

Instap

Het Kadrie-team
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Op schoolreis naar den Scherpenberg

De wielen van de bus die draaien rond, draaien rond, draaien 

rond.

De wielen van de bus die draaien rond als de bus gaat rijden…

En rijden deden we met de bus, want we mochten op 

uitstap. Joepie, onze eerste kleuterklassertjes mochten 

zich vandaag gaan uitleven op de speelboerderij van Den 

Scherpenberg. Samen met de instappers vertrokken we 

met twee volgeladen bussen richting onze noorderburen. 

Een dag vol uitleving, plezier, zweten, ponyritjes, klimmen, 

klauteren en ontdekken stond onze kleuters te wachten. 

Een dag vol “opgepast”, “voorzichtig hé”, “waar zijn je sokken?”, 

“wat is er gebeurd?”, “heb je je pijn gedaan?”, “we gaan om de 

beurt”,… maar vooral ook genieten stond ons als ju� en te 

wachten. 

Daar toegekomen, kregen we ineens ons 10-uurtje 

aangeboden. Een lekker plakje cake en een goed gevulde 

beker water zorgde ervoor dat we daarna heerlijk onze 

gangen konden gaan. We hadden de hele dag het rijk 

voor ons alleen, wat maakte dat er alleen maar bekende 

gezichtjes rondliepen. 

Er was veel meer te zien dan enkel een kleurrijk ballenbad 

vol hindernissen en obstakels. Paarden, varkens, kippen, 

konijnen, koeien, cavia’s en nog enkele andere dieren 

deelden ook mee in het kinderplezier. Kort voor de 

middag mochten de kleuters zelfs een ritje maken op de 

1ste kleuterklas

pony’s. Het ging van ‘hop, hop, hop, paardje in galop’ en van 

‘jujujuju, paardje met zijn fl ossestaartje’! Wat een geweldige 

ervaring. 

Nadat we de paardjes terug mee op stal hadden gezet, 

mochten onze kleuters aanschuiven aan tafel. Lekkere 

frietjes en kipnuggets zorgden ervoor dat alle hongerige 

buikjes weer gevuld werden. Van eten laten zakken, was 

geen sprake want algauw konden we al onze speelvogels 

weer terugvinden in de binnenspeeltuin. Wat was het een 

lust om te zien hoe onze kapoenen volop bezig waren met 

nieuwe avonturen te sparen. 

Halverwege de namiddag werden onze kleuters nog 

op een verfrissend waterijsje getrakteerd en was voor 

iedereen de cirkel helemaal rond. Het ging van klimmen 

tot springen, van glijbanen tot springkussens, van pony’s 

tot alpaca’s, van frietjes tot waterijsjes, van pretoogjes bij 

de kleuters tot een glimlach bij de ju� en. Niets dan hartjes 

gevuld vol kindervreugd konden met de bus weer richting 

KADRIE vertrekken. 

Dat we bij het verlaten van de bus gezegend werden met 

liters regen die op dat moment uit te lucht viel, kon ons 

niets schelen. Onze dag was er eentje vol zonneschijn en 

regenboogkleuren!  
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Op schoolreis naar Monkey Town

Op maandag 23 mei gingen onze kleuters op schoolreis 

naar Monkey town.

We vertrokken met de grote bus, wat op zich voor de 

kleuters al een feest is, richting Halsteren, naar de binnen-

speeltuin.

Daar aangekomen, kregen de kleuters eerst een lekker stuk 

cake en een beker water, om dan met volle goesting te 

gaan spelen in de ballenbaden, trampolines, glijbaan, blok-

kenhoek, en paardenmolen.

Af en toe kwam er iemand verslag uitbrengen van wat hij/

zij gedaan had, moesten we wel eens een plakkertje op 

een knie of arm doen maar zagen we voor de rest geen 

kleuters meer in onze buurt.

2de kleuterklas

Om 12u werd er afgeroepen dat er voor de kleuters van 

Kadrie frietjes met curryworst waren, met daaropvolgend 

een ware stormloop naar hun plekjes…

Er werd � ink gegeten en gedronken en deel 2 van het 

spelen werd ingezet. Heerlijk om ze zo te zien genieten, te 

zien zweten en vooral heel veel plezier te zien maken!

Rond 14u kregen ze nog een lekker ijsje, speelden ze 

nog even en werden dan terug bijeen geroepen om hun 

schoenen en jas te komen zoeken.

De terugrit verliep een heel stuk stiller en rustiger dan de 

heenrit maar wat waren ze enthousiast over hun school-

reis… TOPDAGJE!!
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Wist je dat de kleuters van de 3de kleuterklas...

f genoten hebben van de theatervoorstellingen ‘Minnie’s maanmissie’ en ‘Mevrouwtje mevrouw’.

f nog veel gefeest hebben voor alle andere jarigen: Graycee, Adriella, Dulcinée, Morris, Suleiman, Alex, Olivia M., 

Leonie, Silas, Louic, Fay, Lars, Jana, Kobe, Emmily, Emilia, Teodor, Stan, Alexander, Kamiel, Line, Remi, Marie-Lou, 

Ellis, Billie, Lou, Siebe, Finn, Emmalien en Matisse!

f ook Winnie en Ollie hun feestdagje vierden en ze hen een leuke dag bezorgden.

f hun klaspoppen echt verwenden en overal mee naartoe namen.

f heel hard meeleefden met Emmalien en haar familie toen hun huis afgebrand is.

f het een super leuke actie vonden van de leerlingenraad om fruit uit te delen aan alle kleuters. Lekker en 

gezond!

f afscheid moesten nemen van Hanne, maar haar voor altijd zullen meedragen in hun hartje. 

f heel blij zijn met het mooie ‘koesterplekje’ en de ‘troostboom’ in de vlindertuin.

f op maandag 23 mei vertrokken op hun laatste ‘kleuter’schoolreisje.

f in Monkey Town super veel plezier beleefden, naar hartenlust konden ravotten, glijden, klimmen,… Lekkere 

frietjes en een ijsje maakten de dag helemaal compleet.

f dolle pret hadden op de hoevefeesten.

f genoten van de kleutersportdag. Een dag vol sport, spel en beweging.

f het leuk vonden om een aantal keer met hun eigen � ets een parcours af te leggen op de speelplaats.

f heel graag gezellig buiten picknickten bij mooi weer.

f het liefst van al speelden in de vlindertuin.

f daar ook echte ‘schatten’ vonden, op zoek gingen naar kriebelbeestjes en de knapste kampen bouwden.

f de ju� en soms echt verwenden met lieve knu� els, leuke babbeltjes en super veel � jne momentjes samen.

f zich al echt ‘groot’ voelden tijdens de integratieactiviteiten met de kinderen van het 1ste leerjaar.

f al vele letters en cijfers kennen.

f het super leuk vonden om afwisselend het ‘helpertje’ van de juf te zijn.

f logeerwinnie en Fantje dolle avonturen lieten beleven tijdens de logeerpartijtjes in 

het weekend.

f helemaal klaar zijn met hun gevingerhaakte sleutelhangertjes en hier terecht 

enorm � er op zijn.

f enorm genoten hebben van hun laatste kleuterjaartje!

f op een feestelijke manier afscheid namen van de kleuterschool.

f super veel zin hebben in vakantie.

f na de vakantie helemaal klaar zijn om te starten in het 1ste leerjaar!

3de kleuterklas
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Ciao a tutti!

Als afsluiter van het schooljaar verdiepte het eerste leerjaar zich 

met wereldoriëntatie in de wereld van… PIZZA! Voor we aan 

de praktijk zijn begonnen, hebben we ons eerst ingewerkt in 

de wereld van de ingrediënten en de horeca. We zijn gestart 

met geurdozen. De neusjes van het eerste werden verrast met 

de geur van ansjovis (bweik), ananas (hmm!), chocola (hmm!), 

ajuin (bweik),… We zijn ook gaan kijken waar al deze ingre-

diënten vandaan komen en hoe ze groeien. Dit was wel nodig 

want sommigen dachten dat champignons aan bomen groe-

ien en tomaten onder de grond .  Daarna hebben we de plattegrond van een 

pizzeria onder de loep genomen. Iedereen vindt nu aan de hand van de picto-

grammen de weg naar het toilet en weet wat er allemaal in een keuken staat. 

Na al deze theorie was het klaar voor de praktijk! Eerst handen wassen en dan 

zijn we begonnen aan het deeg. Per 4 of 5 hebben ze met water, bloem, gist, 

olie,… pizzadeeg gemaakt. Deze ingrediënten hebben ze met de weegschaal 

en de maatbeker zelf afgewogen. Na het kneden hebben we het deeg enkele 

uren laten rusten om dan over te gaan tot het beleggen. Het werden pizza’s met/

zonder ananas, veel/weinig kaas, wel/geen paprika en kip. We kregen te maken 

met licht ongeduldige jongens en meisjes tijdens het wachten als de pizza’s 

in de oven waren. Maar daarna… volle magen, lachende gezichtjes en vuile 

mondjes . Allemaal tevreden kinderen die � er waren op hun zelf gemaakte 

pizza. En terecht!

1ste leerjaar

.  Daarna hebben we de plattegrond van een 

pizzeria onder de loep genomen. Iedereen vindt nu aan de hand van de picto-
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 Ook in het tweede semester was het 2e leerjaar 

SAMEN IN BEWEGING!

Ten eerste op een hele creatieve manier…

We kregen enkele lessen van leerkrachten van Muzarto 

( woord, dans, muziek) ; waarbij we enkele liedjes 

leerden die we uit volle borst konden meezingen op het 

slotconcert in O*ka. 

We lieten ons onderdompelen in een workshop van Studio 

Mus, waarbij de 4 seizoenen met aquarelverf en vilten 

in de kijker werden gezet ; en daarbovenop kwam Kim 

van Fonzz ons creatief verrassen door ons te laten kennis 

maken met kunstenaar Rop van Mierlo. 

We genoten van het musiceren, creëren, uitproberen en 

experimenteren!

Dat bewegen gezond is, hebben we mogen ondervinden 

tijdens de buitenspeeldag en tornooisportdag.  

Op het schoolfeest lieten we onze beste dansmoves zien 

en zetten we het publiek ook aan het dansen!

2de leerjaar

Ondertussen leerden we in de klas alle tafels, schreven alle 

hoofdletters, leerden we optellen en aftrekken tot 100. Om 

dit te vieren organiseerden we een hoofdletterfeest en 

werden er tafeldiploma’s uitgereikt. 

Na al dat harde werk was er ook tijd voor ontspanning: 

een leuke schoolreis naar Dipidoe en to� e dag op het 

Kidsfestival. 

Wij zijn dus helemaal klaar, voor het derde leerjaar! 

Fijne vakantie iedereen!
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Mooie herinneringen aan het derde leerjaar…

3de leerjaar

Technopolis was heel cool, want 

daar zag ik technologie! Je kan 

daar kiezen wat je wil doen en 

de activiteiten samen met je 

vrienden doen.

Omdat ik zelf van technologie 

hou, vond ik de technologietjes 

van Technopolis heel leuk.

Met de hele school gaan 

schaatsen was heel tof! Dit was 

onze wintersportdag.

We hebben de Ozobots leren kennen. 

Dat we zelf een weggetje mochten 

maken, vond ik heel leuk.

Ik vond ALLES héél leuk!!!

Leuk dat we veel hebben 

bijgeleerd dit jaar!

Geschreven door de kinderen van 

het derde leerjaar.

De opdrachtjes van het 

Sportkompas waren tof. Ik ben 

benieuwd naar mijn sportrapport.

Het kamperen was top… een 

� jne afsluiter van het schooljaar! 

We mochten kiezen met welke 

vrienden we gingen slapen. De 

avond was gezellig en het ontbijt 

was heerlijk!

Op reis gaan in mijn gemeente 

vond ik super. Het bosspel was 

spannend. De vlinders in het 

arboretum waren prachtig om te 

zien.

Haar en snaar was heel grappig 

en we leerden veel bij over ver-

schillende muziekinstrumenten.

Ik vond de MuVo lessen heel tof:

omdat we muziek maken en knutselen,

omdat ik kan schilderen en met klei werken

omdat we altijd leuke dingen doen.

Eind september zijn we gaan 

sporten op de Diesterweg. Het 

lasershooten en minigolfen was 

super leuk.

De Belleman kwam bij ons 

op bezoek en vertelde een 

spannend verhaal van Marc de 

Bel over de zusjes Kriegel. 
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Stadsklassen 4de leerjaar 

We zijn met het vierde leerjaar van 23 tot en met 25 mei 

2022 op Stadsklassen geweest. We vertrokken om 9 uur 

aan het station van Kalmthout. We zaten bovenaan in een 

dubbeldek- trein, dat was supertof! We kwamen aan om 

10 uur in het Centraal Station. Daar kregen we al direct het 

eerste stukje van onze stadswandeling. Juf Rita, die vroeger 

lesgaf op onze school, gaf heel de dag uitleg bij allerlei 

monumenten en gebouwen in Antwerpen. Kei-leuk!! We 

liepen onder andere langs de opera, de boerentoren en de 

stadsfeestzaal. We hebben dus best veel gewandeld. Na 

de wandelingen kwamen we rond 16 uur aan in Pulcinella. 

Het was een goed hotel, proper, alles netjes verzorgd en 

lekker eten! Het waren grote kamers met een eigen toilet 

en douche. Alleen was die douche wat raar. We aten de 

eerste avond spaghetti, mmm! 

Dinsdag deden we een busrit rond de haven en een work-

shop in het MAS. De busrit was interessant en met een 

grappige gids. Maar het was wel lang en pijnlijk voor onze 

rug. We stopten even in Lillo voor een koekje. 

Na wat regendruppels en even schuilen tijdens onze pick-

nick, gingen we verder naar het MAS. De workshop was 

plezant. We luisterden naar allerlei verhaaltjes. We leerden 

zo ook Brabo kennen en weten nu waarvan de naam ‘Ant-

werpen’ komt. Boven op het MAS hadden we een keimooi 

uitzicht over heel de stad. Na ons bezoek aan het museum, 

wandelden we langs het Steen. We zagen het beeld van 

4de leerjaar

Lange Wapper. Dat verhaal hadden ze in het MAS ook 

verteld. We moesten even schuilen onder de brug van het 

Steen voor de regen. Toch moesten we door de regen naar 

ons hotel wandelen, want het stopte niet meer... Gelukkig 

was dit niet te ver. Na het avondeten kwam er nog een 

speciale gast: onze goede directeur!

De laatste dag zijn we voorbij de kathedraal gewandeld. 

Daar zagen we Nello en Patrasche. Dit verhaal hadden de 

ju� en voorgelezen in de klas. Nadien gingen we richting 

de Schelde. We namen de veerdienst om naar Linkeroever 

te gaan en daar bezochten we de speeltuin. Wanneer we 

terug naar Rechteroever moesten, zijn we door de voet-

gangerstunnel gegaan. Daarna zijn we rechtstreeks naar 

het Centraal station gewandeld. Daar namen we met z’n 

allen de trein terug naar Kalmthout. 

En voor dat we het wisten was onze driedaagse  alweer 

voorbij! We vonden het jammer dat het zo kort was. Het 

was een heel leuk avontuur!

Geschreven door Matijs en Cyriel (4A) & Lynn en Linde (4B)

werpen’ komt. Boven op het MAS hadden we een keimooi 

uitzicht over heel de stad. Na ons bezoek aan het museum, 
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Bosklassen 5e leerjaar

Hallo iedereen, het vijfde hier!

We gaan jullie vertellen over onze bosklassen.

Dag 1:

We zijn vertrokken rond half negen met de trein richting 

Barvaux. Dat duurde vier uur, maar toen we daar aank-

wamen waren we heel blij! We ontdekten de tenten en 

maakten onze bedden op. Daarna gingen we naar het 

klimbos. Voor we mochten klimmen, kregen we eerst wat 

info. Er waren verschillende moeilijkheden: geel was het 

gemakkelijkst, groen was al wat hoger en rood was het 

moeilijkst (ongeveer 5 à 10 meter hoog). Je had ook nog 

blauw en zwart: dat waren de moeilijkste van allemaal, 

maar die waren voor volwassen. In de avond hebben we 

fakkeltocht gedaan. Het was heel leuk en gezellig.

(Nils en Warre 5B)

Dag 2: 

Tijdens het ontbijt aten we een lekkere croissant en dronk-

en sinaasappelsap. Dan gingen we terug de berg op om 

onze rugzak klaar te maken voor de speleo. We kropen 

door de smalle grotgangetjes. We stootten soms ons 

hoofd, maar gelukkig hadden we een helm op. 

Vervolgens gingen we middageten eten in het restau-

rant. Daarna gingen we kajakken. We hebben in totaal 8 

kilometer gevaren. Een bus bracht ons nadien terug naar 

onze verblijfplaats. Daar aten we lekkere pasta. Na het eten 

namen we een lekker plonsje in het zwembad en mocht-

en we douchen. Tenslotte gingen we slapen. 

(Lynde en Lily 5A)

Dag 3: 

In de ochtend deden we een fotozoektocht in het stadje 

Durbuy. Zo verkenden we het hele stadje. We zagen er ook 

mooie gebouwen en plaatsen. Er waren 16 foto’s, bij elke 

foto was er een letter. Met die letters moest je een zin mak-

en. De zin was… (haha, dat gaan we natuurlijk niet zeg-

gen!) Als je op bosklassen gaat zal je de zin zelf wel vinden, 

daar zijn we zeker van!

5de leerjaar

In de namiddag hadden we 3 activiteiten, dat waren: net-

ten park, 3D Labyrint en de Tubing Slide. Dit laatste was 

een lange glijbaan waar je in een band afgleed. Voor je 

van de glijbaan kon gaan, moest je eerst een wandeling 

naar boven maken. Dat was best zwaar, omdat je de band 

zelf naar boven moest trekken. Maar geloof ons, het is 

de moeite waard. Bij het 3D Labyrint was er een Skywalk. 

We vonden dat heel tof. Het is een aanrader! Door het 

warme weer, zijn we ’s avonds na het eten nog even gaan 

zwemmen. Het was een beetje koud maar wel verfrissend. 

’s Avonds zaten we aan het kampvuur. We kregen marsh-

mallows, chips en frisdrank. Het was heel gezellig! We 

zongen samen het liedje ‘vrolijke vrienden’ en dat was heel 

grappig!

(Amylia en Nore 5B)

Dag 4:

We werden wakker en moesten al meteen beginnen met 

onze ko� er in te pakken. Daarna gingen we naar ben-

eden om te ontbijten. De ju� en maakten toen ook onze 

broodjes klaar voor die middag. Na het ontbijt hadden we 

nog even tijd om te zwemmen tot de bus er was. Daarna 

laadden we de bus in en gingen we nog even naar het 

toilet. Toen vertrokken we terug naar huis.

De sfeer was goed. We hebben ons geamuseerd. Het eten 

was lekker. We aten als voorgerecht meestal soep. Ook 

stonden er frietjes met stoofvlees en pasta op het menu. 

De tenten leken net huisjes: Het was heel luxueus en er 

was zelfs een koelkast. Er was een tweepersoonsbed en 

een stapelbed. Er waren ook leuke stoeltjes en kapstokken.

(Merelin en Kate 5A)
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De leerlingen van het zesde leerjaar verlaten bijna onze school, maar wist je dat ze nog heel veel gedaan 

hebben de afgelopen maanden?  Lees maar mee! 

Wist je dat...? 

f 2022 nog maar net begonnen was en we even in klasquarantaine moesten? Ja, inderdaad, dat ene virus 

hé … 

f we naar de bib gingen voor een auteurslezing van Stefan Boonen en we dit heel erg interessant vonden?

f er een toneelvoorstelling naar onze school kwam, met de naam SMART?  Wat waren die heren grappig!

f we moesten zwemmen met kleren en dat dat nog steeds heel erg nat was? 

f we naar het E-lab op de grote Gitok zijn geweest?  Robotjes programmeren, stroomkringen maken, met 

een VR-bril kijken, puzzels oplossen, … Onze breinen werden serieus in werking gezet!

f we een superleuke wintersportdag hebben gehad?  Een hele dag schaatsen, zalig!

f we eind februari afscheid hebben genomen van juf Nikol?  

f iedereen leuk verkleed was met Carnaval? 

f dat we een hele week werkten rond de Schaal van M?  Wij zijn nu echt mediawijs!

f dat we een spreekbeurt hielden over het idool van onze ouders?  

f dat we tijdens de verkeersweek leerden over de dode hoek en de veiligheid aan het spoor?  We gingen 

zelfs steppen in Heide en legden een behendigheidsparcours af!

f dat we een eigen reclamespot hebben gemaakt?  We hebben allemaal nieuwe uitvindingen voor de 

toekomst ontworpen.  Het zijn echt to� e � lmpjes geworden!

f dat we nog eens naar de Gitok zijn geweest, maar nu naar de kleine? Hier werkten we aan een  STEM-

project. 

f dat we het � jn vonden dat we nog een keer schoolfeest hadden?  We hebben met onze billen geschud 

op het liedje ‘I like to move it’. 

f dat we coach waren op de tornooisportdag?  

f dat we veeeeeeeeeeel OVSG-toetsen deden?  De leukste vonden we wel het STEAM-project.  Met een 

krukas lieten we een eigen ontwerp bewegen.  

f dat de Efteling nog steeds super leuk is in de regen?  

f dat we nu klaar zijn om Kadrie te verlaten? 

f dat we Kadrie een superto� e school vinden en we iedereen willen bedanken voor de leuke jaren?  

Dus … DANK JE WEL aan iedereen!  En geen vaarwel, maar tot ziens!

De leerlingen van zesde leerjaar

6de leerjaar
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Bodymap parcours in de vlindertuin

Onze kleuters van de derde kleuterklas 

waren ‘samen in beweging’. Het was heel 

mooi weer, dus waarom geen bodymap in 

onze vlindertuin? Dat vond iedereen een 

heel goed idee! 

Tijdens bodymap in onze zorg doen we 

verschillende � jne en grove motorische 

spelvormen. Hier stond bewegen en 

samenwerken voorop! 

We hadden samen plezier! 

Donderdag 19 mei, onze tornooisportdag, voor de lagere 

school in het sportpark.  Spannend met het weer, na een 

droge periode komt er eindelijk regen, veel regen maar 

toch niet vandaag.  Maar gelukkig, niet deze voormiddag.  

We waren net allemaal terug op school toen de stortbui 

kwam. 

We starten onze voormiddag met een opwarming op 

muziek.  Met ons bekend liedje: “Bewegen is gezond”.  

Daarna coachten de lln. van het 6de leerjaar telkens een 

groepje lln. van de lagere klassen.   Onder hun begeleiding 

deden de lln. hockey, speelden ze het balspel levend en 

dood, een wedstrijdje 5-bal of kubb, ook voetbal mocht 

natuurlijk niet ontbreken. 

De lln. van de 3de graad coachten zichzelf.  Samen met 

hun groepje probeerden ze een wedstrijd trefbal en netbal 

tot een goed einde te brengen.  Ook de petanque banen 

werden deze voormiddag goed gebruikt. 

Turnjuffen

We beleefden een kei leuke, ontspannende en bewegende 

voormiddag.

Ook onze kleuters hebben de laatste maand van dit 

schooljaar een super leuke sportdag gehad.  Ook op deze 

dag was de zon goed van de partij. 

Speciaal voor hen was er een groot luchtkasteel, mochten 

ze met hun � etsen rondcrossen, een zoekspel spelen in de 

vlindertuin, …..

Ze gingen sporten in het sportpark. De kleuters speelden 

petanque op een echt petanqueveld. Ze hebben tegen 

elkaar wedstrijdjes gelopen op de atletiekpiste, wie is de 

snelste? Verspringen, dat hebben de kleuters ook gedaan, 

wie zal de volgende Na�  Thiam of Hans Van Alphen 

worden? 

Op het einde van de dag ging iedereen, zowel onze 

kleuters als de ju� en supermoe naar huis. 



Een plek om te koesteren

Stil… Dat werden we het afgelopen schooljaar wel. Ons 

Kadriekasteel moest afscheid nemen van onze prachtige 

prinses Hanne en dat zorgde en zorgt nog steeds voor 

heel veel verdriet.  

Daarom rolden we voor haar een symbolische rode 

loper uit naar onze Vlindertuin en creëerden we daar een 

troostplek. 

Een plekje waar iedereen terecht kan met zijn verdriet. Een 

plekje waar je gewoon even stil mag zijn. Een plekje waar 

er geknu�eld en gekoesterd mag worden. Gewoon, een 

plekje waar iedereen mag komen en zijn op een manier 

waarop hij of zij het nodig heeft. 

Op deze plek werd er een boom geplant en plaatsten we 

een grote, stevige bank. Beide worden omringd door een 

haag om er een mooi afgesloten geheel van te maken. 

Het bovenstaande gedichtje werd naast de bank op een 

boomstronk geschroefd en in de bank werd er ‘prinses 

Hanne’ gegraveerd. Zo blijft ze dicht bij ons en kunnen 

we iedereen vertellen over haar prachtige lach, haar 

Deze plek
Waar
Magie in de lucht
hangt
Waar je mag zijn
Als je verlangt
Naar stil
of gewoon even
alleen wil

doorzettingsvermogen, haar guitigheid, haar kracht en 

haar heerlijke eerlijkheid waarmee ze alle harten veroverde.

Op maandag 13 juni 2022 huldigden we onze troostplek 

in samen met de ouders van Hanne, haar broer en zus, 

de kleuters van de Olifantenklas en enkele betrokken 

leerkrachten. Het werd een mooi en emotioneel moment, 

maar zeker ook één waarop we veel dankbaarheid 

voelden. Dankbaarheid voor wie Hanne was, dankbaarheid 

voor de plek die we gecreëerd hebben, dankbaarheid 

voor de gulle giften en bereidwillige handen die ervoor 

zorgden dat we dit konden realiseren. 

Zijn wie je bent, op tijd eens stilstaan, magie zoeken in 

alledaagse dingen, even alleen zijn,… Laat dit een plekje 

worden waar vele mooie koestermomenten mogen 

plaatsvinden en waar er steeds een deurtje openstaat voor 

ieder van ons. 

Het kan en het mag en laat ons vooral allemaal groot 

mogen zijn in iets kleins!




