
 

Betreffende de start van het schooljaar 2022 - 2023 

Duffel, 23 augustus 2022 

 

 

Beste ouders, 

 

Over enkele dagen is het weer zover, onze kleuters mogen weer naar school komen.  

Wij kijken er in ieder geval al erg naar uit om weer met hen te kunnen spelen, ravotten, 

verhalen te vertellen … weer met hen samen te zijn.  Het maakt ons ook gelukkig dat 

jullie ons weer het vertrouwen gegeven hebben om mee te werken aan de ontwikkeling 

van deze jonge kinderen.  Hartelijk dank hiervoor. 

Ons team heeft de laatste weken al hard gewerkt om alles startklaar te maken. We 

kijken nu al uit naar de start van het nieuwe schooljaar. Hieronder vinden jullie een 

overzicht van wie er in welke klas zal staan.  

Even een overzicht: 
• Juf Tinneke begeleidt onze jongste kleuters in klas 1KE 

• Juf Camille begeleidt onze kleuters van klas 1/2KE 

• Juf Jill & juf Joke begeleiden klas 2/3KE 

• Juf Joke is zorgleerkracht en juf Joyce is onze zorgcoördinator 

• Juf Kim is onze leerkracht bewegingsopvoeding 

• Juf Eva is onze kinderverzorgster 

 

Klasverdeling 

• Deze klasverdeling wordt vrijdag 26 augustus bekend gemaakt. Die dag zal u de 

klaslijst van uw eigen zoon/dochter per mail ontvangen. Tevens zullen we ook op 

die dag de klaslijsten uithangen in de hal van onze school waar u deze, indien u 

dit wenst, ter plaatste kan gaan raadplegen tijdens onze inschrijvingsmomenten.  

U kunt deze momenten terugvinden op onze website of door te klikken op 

bijgevoegde link: https://kleuterschoolduffel.be/praktisch/inschrijven/  

Deze klasverdeling is definitief. Om het evenwicht in de groepen te bewaken, 

wijzigen we deze niet meer. Er kunnen enkel nog kinderen bijkomen door 

inschrijving. 
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Kom alvast met uw kleuter een kijkje nemen.  
 

Op vrijdag 26 augustus staat ons ‘opendeurtje’ gepland tussen 16u00 en 

18u00. Tijdens deze uren staat onze schooldeur open en kunnen de kinderen (én 

hun ouders) vrijblijvend eens binnenspringen. Geen verplichting, maar een mooie 

kans om uw kind reeds te laten kennismaken met de nieuwe klasleerkracht en het 

klaslokaal 
 

 

Drankverdeling 2022 - 2023 
• Vanaf 5 september 2022 zullen we terug drank bedelen in onze school. De 

keuze kan gemaakt worden uit : Melk, water (plat of bruisend), fruitsap en 

appelsap. 

 

Refterhulp 
Wij zijn ook nog steeds op zoek naar refterhulp voor de lagere school. Tegen een 

vrijwilligersvergoeding vragen we ouders, grootouders, kennissen om mee te helpen 

tijdens de middagpauze. Geïnteresseerd? Aarzel niet ons te contacteren! (Jurgen Van 

Baarle, directie Lagere school, info@lagereschoolduffel.be  of 0498/90.47.02) 

 

Ouderinfoavond 
Omdat we het heel belangrijk vinden jullie goed te informeren, organiseren we ook dit 

schooljaar weer een infoavond waar we de laatste informatie aan jullie toelichten alsook 

de werking van onze school. Deze infoavond zal doorgaan op 6 september om 19u00 

en start met een algemeen deel in de polyvalente zaal.  

 

Klaslijst September 2022 
Op vrijdag 26 september 2022 ontvangen jullie hiervan een mail. 

 

Kalender September 2022 
 

1  sept. Start schooljaar 

6 sept. Infoavond kleuterschool 

 

14 sept.  Bokes op school (organisatie van de Ouderraad) 

  Iedereen welkom! 

 

16 sept.  Strapdag 

 

mailto:info@lagereschoolduffel.be


3 

19 sept. Vergadering Ouderraad om 20u30 

Iedereen welkom! 

 

24 sept. Ballonnekesstoet    

 

28 sept. Ped. Studiedag = geen lesdag ! 

 

30 sept. Schoolfotograaf 

 

Ik kijk er net zoals het hele team weer naar uit om jullie kleuters te mogen verwelkomen. 
 
Samen maken we school! 
 
Vriendelijke groeten, 
 

Marc Nouwen 

Directie Kleuterschool De Basis 


