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__________________________________________________________________________________________ 

Beste ouders, 

Het einde van het schooljaar én het begin van de zomervakantie staan voor de deur.  

Het werd schooljaar met toch wat hindernissen… Door de coronacrisis verliep het schooljaar 

toch weer anders dan verwacht en gewenst.  

                                                       

 

 

 

 

 

Het schoolteam van Nieuwen Bosch heeft er alles aan gedaan om alles zo vlot én veilig 

mogelijk te laten verlopen.   

Dit schooljaar werd ook veel verwacht van onze ouders die hun kinderen moesten opvangen 

als ze in quarantaine zaten, oudercontacten op afstand,…  Wij willen, met het ganse 

schoolteam, iedereen die meewerkte aan het welslagen van dit ongewone schooljaar, 

bedanken voor de inzet. School maken doen we duidelijk samen!  

Wij willen jullie bedanken voor het vertrouwen, de steun en de samenwerking. We hopen om  

volgende schooljaar op dezelfde manier te kunnen verder werken. 

Ook onze leerlingen willen we zeker niet vergeten. Ook voor hen was dit terug een 

buitengewoon schooljaar waarbij gerekend werd op een actieve deelname in het eigen 

leerproces en heel wat extra regeltjes. Wij wensen hen allemaal een deugddoende vakantie!  

Onze zesdeklassers wensen we heel veel succes in de secundaire school.  

Info einde schooljaar  

Op woensdag 30 juni tijdens de voormiddag van 8u.30 tot 12u.00 zijn er oudercontacten 

gepland. Dit is op afspraak én gaan buiten door. De kinderen van de lagere school krijgen 

dan ook hun rapport mee naar huis. Rapporten die niet zijn afgehaald, worden op het 

secretariaat bewaard. 

Lagere school: oudercontacten in de tuin.  

Kleuterschool: oudercontacten op de speelplaats.  

Het dragen van een mondmasker tijdens het oudercontact is verplicht.  

 

Voor de kinderen wordt buiten opvang voorzien.  

LET WEL: DE SCHOOL SLUIT OP WOENSDAG 30 JUNI OM 12u.00! 

De school kan géén toestemming geven om vroeger op vakantie te vertrekken of om het 

schooljaar na 1 september te starten omdat er later wordt teruggekeerd van vakantie.  
In beide gevallen zijn de kinderen onwettig afwezig! 

 

 

 



Openingsuren school juli en augustus 

Tijdens de schoolvakantie kan u terecht op het secretariaat voor informatie of 

inschrijvingen of afhaling rapporten. 

Donderdag 1 juli tot en met dinsdag 6 juli tussen 9u.00 en 15u.00. 

(behalve op woensdag tot 12u.00) 

 

Donderdag 19 augustus tot en met dinsdag 31 augustus tussen 9u.00 en 15u.00. 

(behalve op woensdag tot 12u.00) 

                 

Info schooljaar 2021-2022 

➢ Eerste schooldag: woensdag 1 september 2021 met kennismaking van de 

juf/meester in de tuin of op de kleuterspeelplaats.  

 

➢ Opvang volgend schooljaar: vanaf 07u.15 

 

➢ Vrije dagen: vrijdag 12 november 2021 en maandag 16 mei 2022. 

 

➢ Pedagogische studiedagen:  woensdag 13 oktober 2021,  

woensdag 19 januari 2022 en woensdag 2 februari 2022.  

 

➢ ZEEKLASSEN L3 – L4: maandag 4 oktober 2021 tot vrijdag 8 oktober 2021. 

➢  

1 september 2021: OPENSCHOOLDAG en KOFFIEMOMENT 

De kleuters en leerlingen van de lagere school én                

de ouders heten we van harte welkom op                                                    

woensdag 1 september tussen 8:00 en 9:00.  

 

 

Elke ouder kan en mag samen met de kinderen,  

kennismaken met de klasleerkracht. 

Voor de kleuters verwelkomen we u op de kleuterspeelplaats.  

De lagere school ontvangen we graag in de tuin.  

Na het onthaalmoment kan u nog even napraten tijdens het koffiemoment.  

 

Schoolreglement 

Elk jaar kan je het schoolreglement vinden bij de downloads van de website 

www.nieuwenbosch.be 

De papieren versie van het schoolreglement kan je ontvangen op het secretariaat. 

 

PANNENKOEKENVERKOOP 

 

In de maand maart was het pannenkoekenverkoop. Er werden 718 pakjes verkocht.  

Dit leverde een winst op van ongeveer €1600. Het geld zal gebruikt worden voor  

de zeeklassen, bosklassen en de verdere aanleg van onze groene speelplaatsen.  

 

Wij willen alle ouders, juffen, meesters en sympathisanten bedanken  

om onze school te steunen.  

 

http://www.nieuwenbosch.be/


 

PRO LEZEN 

 

Dit jaar stapten we met de school in een tweejarig project PRO LEZEN.  

Hiervoor werken we samen met twee hoge scholen en “Iedereen leest”.  

Dit schooljaar werkten we vooral aan ons leesbeleid.  

Er werd een mooie boom gecreëerd met onze visie en acties.  

 

We maakten er tijdens de jeugdboekenmaand een echt feest van met  

“The Masked Reader”, een boekenwinkeltje in het boekenbos  

en het inrichten en uitbreiden van de klasbibliotheken.  

 

Volgend schooljaar zal in het kader van PRO LEZEN verder  

intensief aan leesbeleving en ons leesbeleid worden gewerkt. 

 

 

 

Schoolorganisatie 

 

 

Als school willen we alle kinderen goed onderwijs bieden. We willen dat alle kinderen zoveel 

mogelijk leren en vooruitgang maken. Kinderen kunnen tijdelijk of blijvend nood hebben aan 

meer ondersteuning of onderwijs op maat. De klassenraad beslist, in samenwerking en in 

overleg met het CLB, naar welke groep een kind het volgende schooljaar gaat.  

De klassenraad neemt deze beslissing steeds in het belang van uw kind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SKOG 

 

Op 1 september 2020 stapten wij met onze school mee in het SKOG-verhaal.  

Het is een vernieuwend en ambitieus project waarin 6 besturen en 23 scholen en internaten 

zich verenigen en versterken door samen te werken over de grenzen heen van Basis en 

Secundair, Buitengewoon Onderwijs, ASO, TSO, BSO en internaten.  

SKOG wil focussen op innovatief en kwaliteitsvol onderwijs dat de handen uitsteekt naar 

verschillende maatschappelijke partners. 

Meer informatie kan u vinden op https://www.skogvzw.be/  

 

 

AFSCHAFFING UNIFORM op 1 september 2021 

Algemene regel: 

Onze school opteert niet meer voor een uniform, maar wel voor een verzorgd voorkomen. 

 

Nette en verzorgde kledij getuigt immers van respect voor jezelf, je medeleerlingen en het 

schoolpersoneel. 

 

Erg opvallende kledij of kapsels en vrijetijdskledij passen niet op school.  

 

Ook racistische of oneerbiedige teksten op kledij tolereren we niet. 

 

Bij discussie beslist de directie wat op het vlak van kledij en voorkomen kan worden 

toegelaten. 

 

Wat kan NIET:   

• jurk, rok of short korter dan halverwege het bovenbeen 

• gescheurde broeken 

• trainings- of joggingsbroeken en sportshorts 

• t-shirt of kleedje met smalle schouderbandjes, blote rug of buik 

• slippers en andere schoenen waarin de hiel niet vastzit 

• opvallende juwelen en make-up 

• een hoofddoek of hoofddeksel (pet, bandana of sjaaltje) in de schoolgebouwen  

We behouden wel het turnuniform (aankoop door ouders). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prettige vakantie!  

https://www.skogvzw.be/

