
 

 

 

01-09: Welkom aan alle kleuters op onze school! Kennismaking met de nieuwe klas, misschien een nieuwe juf! 

03-09: Welkom aan alle leerlingen! 

04-09: Klasinfo voor de lagere school 

06-09: Klasinfo kleuterschool 

12-09: Oudercomité 

14-09: Zwemmen 1-2-3 

17-09: Schoolraad 

20-09: Personeelsvergadering 

24-09: Bodymap  

25-09: Scholenveldloop  

27-09: Sportdag 6L 

28-09: Lokale verlofdag 

tel direc�e: 03 7797668 

Juf Helga: 0474503976 

Meester Marc: 0473698055 



 

 

De katholieke dialoogschool kijkt naar de toekomst, ze vormt kin-

deren en jongeren voor de wereld van morgen. 

Onderwijsmensen blijven zich gaandeweg vormen, ze zijn als het wa-

re levenslang onderweg, met vallen en opstaan. Het komt erop  aan 

je eigen talenten en die van je leerlingen te ontdekken en maximaal 

te ontplooien. 

 

Het vormingsconcept van de katholieke dialoogschool reikt  in cirkelvorm zeven wegwijzers aan:  

Gastvrijheid, uniciteit in verbondenheid, kwetsbaarheid, schoonheid en verbeelding, rechtvaardigheid, generosi-

teit en duurzaamheid. Ze zi�en diep verankerd in joods-christelijke tradi�e. 

Bewust is er in de cirkel ook ruimte gelaten om aan te vullen van uit het eigen opvoedingsproject. Onze drie ex-

tra wegwijzers zijn dialoog, wijsheid en veerkracht. 

Wij gaan samen op stap. Stap je mee? We trekken elke maand een ander paar schoenen aan om samen 

op pad te gaan. 

 

 

Gastvrijheid 

 

Wat gebeurt er als je voor een gast de deur openmaakt 

en hem uitnodigt binnen te komen? 

Had je hem zelf uitgenodigd of vraagt hij je om een 

plaatsje– in je huis, je school, je gemeente, de groep 

waartoe je behoort? 

Gastvrijheid hee� alles vandoen met ontvankelijkheid , 

openheid, empathie, gemoedelijkheid, ruimte, vrijheid en 

wederzijdse ontmoe�ng. 

Een gast ontvang je, je onthaalt hem, met respect en 

waardering. Je biedt hem een luisterend oor aan, een 

glas, een maal�jd, een bad, misschien zelfs 

een bed, een dak boven zijn hoofd… 

Mensen komen thuis bij elkaar. Op je pan-

toffels mogen rondlopen en je voeten onder 

tafel kunnen schuiven, het gee� je een gevoe-

len dat je van harte welkom bent! 

 

Kom binnen, doe je jas uit, ga zi�en. 

Drink iets, eet een hapje mee.  

Vertel  me jouw verhaal, 

ik vertel het mijne  

Wil je een bed, een bad?  

Wil je wonen, wil je werken, 

 wil je een toekomst?  

Wil je blijven, wil je helpen,  

samen maatschappij vormen?  

‘Buiten’ zeggen, is makkelijker,  

‘kom binnen’ zoveel interessanter.  

Iesja 



4 september 2018 lagere school 

18.30u. Eerste en tweede leerjaar 

19.15u. Derde en vierde leerjaar 

20.00u. Vijfde en zesde leerjaar  

6 september 2018 kleuterschool 

18.30u. Nijntjesklas en Pieternellenklas 

19.30u. Kikkerklas, Bijtjesklas en Elfenklas 

Geplande vieringen in de parochie: 

Vormsel 4 mei     

Eerste communie 1 juni  

Beide vieringen gaan door in de kerk van Stekene 

We starten op het afgesproken uur in de eetzaal aan het Preekekeplein ! 

 

Bij de start van het nieuwe schooljaar stellen we jullie graag de nieuwe leerkrachten voor. 

Juf Kimberly is zwanger en wordt vervangen door juf Tiana Cant. Zij ondersteunde vorig jaar ook enkele uren in de 

peuterklas. Juf Tiana zal hal�ijds de Elfen opvangen en hal�ijds de Nijntjes. 

Juf Amber Van Geit komt 12 uur ter ondersteuning van de lagere school. Zij werkt op maandag en donderdag. Zij 

zal de klas overnemen wanneer de klasjuf graadoverleg hee� en verder onderwijs aan huis verzorgen en zorg ge-

ven. 

Juf Brigi�e Ruymbeeck komt 9 uur in de kleuterschool. Zij werkt op vrijdag een dag in de bijtjesklas omdat juf 

Lies niet vol�jds werkt en ze komt op woensdag  als de kleuterjuffen overleg hebben. 

Juf Julie Janssens  zit in het nieuwe stelsel: lerarenpla�orm. Zij zal vervangingen doen in de scholengemeenschap 

vanaf oktober. Wanneer ze nergens moet vervangen komt ze op maandag woensdag  en donderdag op onze 

school. 



 

Vrije dagen in 2018-2019 

Herfstvakantie: 29 oktober tot 4 novem-

ber 

Wapenstilstand: zondag 11 november 

Kerstvakantie: 24 december tot 6 januari 

Krokusvakantie: 4 maart tot 10 maart 

Paasvakantie: 8 april tot 22 april 

Paasmaandag: 22 april 

Feest van de Arbeid: woensdag 1 mei 

Hemelvaart: donderdag 30 mei 

Brugdag: vrijdag 31 mei 

Pinstermaandag: maandag 10 juni 

Conferenties:         Facultatieve dagen    

woensdag 3 oktober       vrijdag 28 september 

Woensdag 21 november      maandag 20 mei 

Woensdag 20 maart 

 


