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 09 december 2022 

Nieuwsbrief De Schakel 
___________________________________________________________________________________________ 

 

1. Voorstelling nieuwe directie 

De afgelopen weken heb ik veel nieuwe mensen leren kennen en heb ik mezelf overal 

mogen voorstellen. Nu stel ik me graag nog eens voor aan jullie. 

Sinds 7 november ben ik gestart als nieuwe directeur. En ik moet jullie een geheimpje 
vertellen: “Ik heb er kei veel zin in”. Het is een fantastische uitdaging om na mijn 20 jaar 
onderwijservaring, in en naast de klas, een nieuw hoofdstuk te starten. Jullie gaan me 
ongetwijfeld zien aan de schoolpoort, in de buurt of op één of andere vergadering! Ik vind 
het dan ook belangrijk om zichtbaar en aanspreekbaar te zijn. 

Mijn naam is Ann Van der Borght en ik ben 40 jaar. Ik woon zelf ondertussen in Schoten 
maar Brecht heeft geen geheimen voor mij. Mijn 3 kinderen zorgen er mee voor dat ik nog 
weinig echte vrije tijd heb, maar als die er toch is dan besteed ik die momenten graag aan 
mijn familie, de jeugdbeweging van mijn kinderen en af en toe een fijne vakantie in de 
bergen.  
In 2003 ben ik als leerkracht gestart. Na een hele weg afgelegd te hebben in zowel lagere als 
middelbare scholen, werkte ik tot voor kort nog als directie op een andere school. Toen ik de 
vacature zag voor deze job kriebelde er iets en heb ik geen seconde getwijfeld om deze 
uitdaging aan te gaan. Ik kijk er naar uit om samen met mijn enthousiast team te werken aan 
betekenisvol onderwijs voor iedereen.  

Na de kerstvakantie zal ik op vaste dagen aanwezig zijn op elke vestiging. Zo is het voor 
iedereen duidelijk wanneer ik ‘live’ aanspreekbaar ben als er vragen of problemen zijn. 
Uiteraard kunnen nascholingen en vergaderingen wel eens zorgen voor een aangepaste 
planning.  

Ik kijk uit naar een fijne samenwerking en veel leuke momenten met de leerlingen.  
Samen maken we er een fantastisch jaar van! 
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2. Donkere dagen 

Als zwakke weggebruiker is het belangrijk om op te vallen. Alleen met fluokledij ben je 

opvallend. Zeker nu de donkere dagen nog even blijven voortduren. 

We willen iedereen die naar school komt, aanraden om het fluohesje te dragen. Zo kan je 

kind ook nog sparen voor een gratis inkomkaart voor een dierentuin via de actie “Helm op 

Fluo Top”. Is jouw hesje te klein, stuk of kwijt, aarzel niet om een nieuw hesje aan je 

leerkracht te vragen. 

Steek je als fietser over op een zebrapad, denk er dan aan dat je naast je fiets moet stappen! 

 

 

 
 

 

 

 

 

3. ALTIJD waterdag 
In functie van het gezondheidsbeleid hebben we vorig schooljaar beslist om onze leerlingen 

alleen water te laten drinken. Chocomelk, fristi en andere dranken met suiker zijn daarom 

niet meer te verkrijgen bij ons op school. Gewone (witte) melk kan uiteraard nog wel maar 

dit bieden we ook niet meer aan omdat we tijdens een testperiode hebben gemerkt dat 

kinderen geen gewone melk willen drinken waardoor we deze vaak moesten weggooien 

i.v.m. de vervaldatum. Indien er toch kinderen zijn die graag gewone melk willen drinken, 

horen wij dit graag. Zo kunnen wij een goede inschatting maken van hoeveel melk we 

moeten bestellen. Bedankt voor jullie begrip. 
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4. Schoolgaande jeuk … 
Om te voorkomen dat we op school een luizenprobleem krijgen, vragen we de medewerking 

van alle ouders. Het is belangrijk dat iedereen bij de start van elke schoolperiode, dus na 

elke vakantie, zijn of haar kind grondig nakijkt op luizen. Alleen door alert te blijven en 

regelmatig te controleren kunnen we luizen buiten de school houden.  

Preventieve tips: 

 Vlecht lang haar of maak er een knot van. 

 Preventief kammen/controleren met een speciale kam (luizenkam en nat-kam-

methode). 

 Gebruik wat hairspray om de haren bij elkaar te houden. Indien uw kind gevoelig is 

aan luizen zijn er ook preventieve sprays te verkrijgen bij de apotheek. 

 Indien uw kind hoofdluis heeft, breng de school zeker op de hoogte en start de 

behandeling. 

In bijlage vindt u meer info over de nat-kam-methode en de eventuele behandeling. 

Bedankt voor uw medewerking. 

5. Blindengeleide hond: dopjes inzamelen 
Op 21 november zijn er mensen met hun blindengeleide hond op bezoek geweest om vragen 

van de kinderen te beantwoorden en om hen aan te zetten om mee te doen aan de 

dopjesinzamelactie waar we als school aan meedoen. 

Door dopjes in te zamelen, kan het Belgisch Centrum voor Geleidehonden nadien deze 

plastic dopjes verkopen per kilo om zo financieel bij te dragen aan de aankoop en 

begeleiding van een puppy. 

Voor de volledig opleiding hebben ze 83 333 kg dopjes nodig. Het zou fijn zijn als we op deze 

manier een klein steentje kunnen bijdragen.  

Gelieve de dopjes proper en in een zakje mee te geven met uw kind. We verzamelen deze in 

een grote ton op school. Alvast bedankt. 
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6. Rapporten en oudercontacten 

De leerlingen van de lagere school ontvangen hun rapport op maandag 19 december 2022 

en op woensdag 21 december 2022 volgen de oudercontacten. 

De oudercontacten van de kleuterschool voor enkel K0/1 gaan door op dinsdag 13 en 

donderdag 15 december 2022. 

 

7. Kerst knutselen 

Joepie, het kerst knutselen kan eindelijk terug doorgaan. Op vrijdag 23 december 2022 van 

10.35u tot 12u maken de leerlingen van het 1ste , 2de en 3de leerjaar kerststukjes. Elke leerling 

maakt een kerststukje om mee naar huis te nemen en de extra kerststukjes worden 

geschonken aan het rusthuis. We zijn nog steeds op zoek naar materialen (verschillende 

soorten groene takjes, oude kaarsen, kerstballetjes, kerstversiering, oasis, …) en 

(groot)ouders die ons mee willen helpen. Indien u graag komt helpen, geef het zeker door 

aan de juffen. Wij kijken er alvast naar uit! 
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8. Bericht oudercomité 

 

Het nieuwe oudercomité heeft een leuk idee. 

Steun jij ons hierin mee? 

Heb jij nog kinderkleding of speelgoed helemaal intact?  

Breng dit dan binnen in doos of zak! 

Van 12-12 tot 16-12 s’ochtends of s’avonds staan wij paraat!  

Voor “de kar” doen wij een goede daad! 

Breng dit dan in de refter lagere school maar binnen!  

Voor of na dat de schoolbel begint te zingen! 

Ook voor de “Warmste Week” zetten wij ons beste beentje voor!  

Op de speelplaats lagere school gaat onze kerstdrink door! 

Vrijdag 16-12 van 15.30 - 18.00 staan wij daar!  

Gezellig borrelen, beetje praten met elkaar, het wordt een kerstfeestje daar! 

Voor de warme drankjes zorgen wij!  

En ook voor de kleintjes is er iets lekkers bij! 

Ook wij denken mee aan jouw portemonnee!  

Al onze consumpties maar voor €1.00, dan zeg je toch geen nee?!  

Wij hebben geen bancontact, dus breng je zeker centjes mee? 

Breng ook zeker de mooie ingekleurde tekeningen binnen!  

Want er zijn 2 mooie kerstmanden te winnen… 

Hopelijk steunen jullie mee de warmste week en zijn jullie er allemaal bij!  

Wij van het oudercomité zijn natuurlijk ook gezellig van de partij! 

Tot dan. 

Het oudercomité. 

 

 

9. Laatste dag van het jaar… 
Net zoals de voorbije jaren voorziet de gemeente Brecht een leuke zingzak voor de kinderen 

van de instap- en eerste kleuterklas. De kinderen kunnen daarin snoepjes en een centje 

verzamelen bij het nieuwjaarszingen. Veel plezier! 
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10. Belangrijke data in december 2022 en januari/februari 2023 

8 dec  Zwemmen voor L1-2-3 
GEEN nabewaking: de school sluit om 15.30u 
 
 

12 dec Bibbezoek 

13 dec Oudercontacten K0/K1 

15 dec Zwemmen voor L1-2-3 (kijkdag) 
Oudercontacten K0/K1 

19 dec Bibbezoek 
Rapport lagere school 

21 dec Oudercontacten lagere school 

22 dec Zwemmen voor L1-2-3 
Kijkdag kleuters 

23 dec Kerstknutselen! 

 Kerstvakantie van 24 december 2022 t.e.m. 8 januari 2023 
 
 
 

9 jan GEEN nabewaking: de school sluit om 15.30u 
 
 
 

12 jan Zwemmen voor L1-2-3 
Info avond nieuwe kleuters 

16 jan Bibbezoek 

19 jan Zwemmen voor L1-2-3 (laatste keer) 

23 jan Bibbezoek 

26 jan Zwemmen voor L4-L5-L6 
Kijkdag kleuters 

27 jan GEEN school: facultatieve verlofdag 
 
 
 

1 febr GEEN school: pedagogische studiedag 
 
 
 

2 febr Zwemmen voor L4-L5-L6 
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6 febr GEEN nabewaking: de school sluit om 15.30u 
 
 
 

9 febr Zwemmen voor L4-L5-L6 
Grootouderfeest kleuters 

10 febr Grootouderfeest kleuters 

13 febr Bibbezoek 

14 febr Bibbezoek 
Mega spelen paleis (MOEV) 2 de leerjaar 

16 febr Zwemmen voor L4-L5-L6 
Kijkdag kleuters 

17 febr Carnaval op school 

 Krokusvakantie van 18 februari 2023 t.e.m. 26 februari 2023 
 
 
 

9 jan GEEN nabewaking: de school sluit om 15.30u 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het schoolteam 

‘De Schakel’ 


