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NIEUWSBRIEF 

SEPTEMBER 2015 
 

ALGEMEEN 

 

• Welkom! 

Een nieuwe start in een nieuwe klas met enkele nieuwe gezichten en een schooltas  
             vol goede bedoelingen zo startte vandaag het nieuwe schooljaar. Ook dit schooljaar  
             zijn er enkele veranderingen binnen het schoolteam:  

- Juf Kathleen neemt 1/5 ouderschapverlof en zal op dinsdag- en vrijdagnamiddag 

vervangen worden door Juf Lynn.  

- Juf Stefanie en Juf Ann nemen een opdracht in ’t Kofschip en de Meyl en Juf             

Jessina wordt full-time zorgcoördinator voor de lagere school. Juf Lieve zal deze 

taak halftijds opnemen voor de kleuterschool. 

- Juf Audrey zal vervangen worden door juf Jolien aangezien zij in blijde 

verwachting is.  

Bij het begin van dit schooljaar kunnen we jullie ook een verrassing aanbieden. Zoals  
             jullie merken op het briefhoofd is ons oude logo verdwenen. Op 4 september stellen  
             wij ons nieuw logo voor.  

Graag willen we jullie dan ook uitnodigen om de onthulling van dit logo mee te  
             maken. We verwachten jullie op vrijdag 4 september om 14.45 uur op het pleintje  
             voor onze school. 

 

• Schooldrank en kleuterkoek 

 
Na de waterdag van vorig schooljaar werd er een enquête gehouden. Bij het  

 verwerken van deze enquête merkten we dat de meeste ouders van onze school  
 akkoord waren om een waterschool op te richten. 
  

Bij het begin van dit nieuwe schooljaar kiezen we dan ook voor dit gezond initiatief.  
 Concreet betekent dit dat onze leerlingen vanaf 5 september enkel nog maar water  
 mogen drinken tijdens de speeltijden. Water is gezond en vormt dé basis van een  
 evenwichtige voeding. Geregeld water drinken is dus de boodschap, ook  
 op school! Dit water wordt door de leerlingen zelf meegebracht in een plastieken  
 flesje met naam op of in een genaamtekende drinkbus.  

In de refter bieden we nog steeds koffie, thee, melk en water aan en mogen de 
leerlingen ook eigen drank meebrengen, dit hoeft geen water te zijn.  
 
Vanaf dit schooljaar bieden we ook geen kleuterkoek meer aan.  Gelieve zelf een 
koek, fruit of gezond tussendoortje mee te geven.  
Mogen we vragen deze te naamtekenen a.u.b.. 
 
 
 
 
 
 
 



• Vrije dagen 1
ste

 trimester 

- wo. 23 september 2015:    Pedagogische studiedag 

- ma. 19 oktober 2015:    Duffel  jaarmarkt 

- ma. 2 november t.e.m. vr. 6 november 2015:  Herfstvakantie 

- wo. 11 november 2015:    Wapenstilstand 

- ma. 21 december 2015 t.e.m. vr. 1 januari 2016: Kerstvakantie 

 

• Prijzen maximumfactuur 2015-2016 

De maximumfactuur voor dit schooljaar bedraagt: 
 Kleuterschool: 
  Per kleuterklas:   45 euro 
 
 Lagere school: 
  Per leerjaar:   85 euro 
 

• Warme maaltijden 

Het OCMW levert de warme maaltijden opnieuw vanaf do. 3 september 2015. 

U kan uw maandelijkse bestelling doorgeven via de gele menukaart die u op het 

einde van iedere maand ontvangt.  U kan hierop aanduiden op welke dagen dat u 

wenst dat uw kind een warme maaltijd eet op school.   

Prijs kleuters:  3 euro/maaltijd 

Prijs lagere school: 4,25 euro/maaltijd 

De afrekening van de warme maaltijden gebeurt via de schoolrekening. 

OPGELET: Gelieve ’s morgens voor 9 u. aan het secretariaat (015 31 25 80 of 

secretariaat@tkompas.be) te melden als uw kind afwezig is!   

Indien u niet verwittigt, wordt de warme maaltijd aangerekend! 

 

• Maandelijkse bestelformulieren 

Tijdens de laatste week van iedere maand ontvangen de ouders het bestelformulier  

waarop alle mogelijke uitgaven voor de volgende maand vermeld staan.   

Dit formulier wordt ingevuld en ondertekend door de ouders.  Het is nodig dat dit 

formulier tijdig wordt binnengebracht vóór de laatste dag van iedere maand.   

Wij kunnen geen drankjes of kleuterkoek voorzien voor uw kind indien dit 

formulier niet of te laat werd binnengebracht.  Gelieve het bestelformulier ook 

mee ondertekend terug te geven als u niets wenst te nemen! 

 

• Kleur van mededelingen 

Om u in de veelheid van informatie, die aan uw kind wordt meegegeven, wegwijs te 

maken, zullen we de mededelingen, afkomstig van verschillende instanties, in 

verschillende kleuren meegeven. 

 Nieuwsbrief:   op wit papier 

 Info van de oudervereniging: op geel papier 

 Info i.v.m. verkeer:  op roos papier 

 Info i.v.m. milieu:  op groen papier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Belangrijk: Kom elke dag op tijd en respecteer de schooluren! 

Mogen we aan onze ouders uitdrukkelijk vragen om de kleuters en leerlingen van de 

lagere school tijdig naar school te brengen!  De lessen beginnen om 8.30 u. en 

anders missen zij de startactiviteit waarbij de dagplanning wordt overlopen en de 

groepjes verdeeld worden.  De aanwezigheden zijn ook belangrijk om de 

schooltoelage niet te verliezen! 

Opgelet:  De schoolpoort gaat pas open om 8 u., indien u vroeger opvang nodig  

                heeft, dient u zich in te schrijven in “Het Speelnest”, Rooienberg, Duffel. 

Leerlingen en kleuters die te laat komen dienen zich eerst te melden op het 

secretariaat voordat ze naar de klas gaan. 

Wij willen ook uitdrukkelijk vragen dat er niet meer op de speelplaats gespeeld wordt 

na 15.45 u., ook niet onder toezicht van de ouders.  Wij vragen beleefd aan ouders 

en leerlingen om de speelplaats zo snel mogelijk te verlaten. 

 

 

• Rangen 

Er is leerkrachtenbegeleiding tot aan: 

� het Gildenhuis: de leerkrachten laten de leerlingen lang de achterzijde van de 

kerk naar de parking gaan; 

� de Kiliaanstraat: tot aan het borstbeeld van Kiliaan; 

� de Kasteelstraat; 

� het kinderdagverblijf “Het Speelnest”; 

� de schoolpoort (kus- en rij). 

Kinderen die alleen naar huis mogen kunnen dit enkel door gebruik te maken van 

een rang.  Gelieve met uw kind te bespreken welke rang aansluit bij zijn weg naar 

huis. 

 

• Parkeren in de Nieuwstraat 

Mogen wij u vragen om enkel uw wagen te parkeren op de daartoe voorziene 

parkeerstroken.  Gelieve niet op de stoep voor de turnzaal te parkeren!  De politie zal 

hierop extra toezien en wie fout geparkeerd staat zal een boete ontvangen. 

Gelieve ook de kus- en rijstrook te gebruiken zoals dit hoort (zie bijgevoegde brief). 

 

• Kriebelteam 

Het kriebelteam zal van start gaan in de tweede week van september.  Meer info 

volgt. 

 

• Dag van de sportclub 

Op wo. 16 september 2015 mogen alle leerlingen in het uniform van hun sportclub 

naar school komen. 

 

• Strapdag 

Op vr. 18 september 2015 is het Strapdag voor de ganse school.  Onze leerlingen 

komen dan bij voorkeur te voet of met een veilige fiets naar school. 

 

• Wijziging Godsdienstkeuze / Niet-Confessionele Zedenleer 

Tot di. 8 september 2015 mag de keuze tussen godsdienst en niet-confessionele 

zedenleer gewijzigd worden.  U kan een nieuw keuzeformulier aanvragen op het 

secretariaat. 

 
 
 



• School- en studietoelagen 

Voor het kleuter- en lager onderwijs kunt u een studietoelage aanvragen, mits u 

voldoet aan de voorwaarden. 

De formulieren met toelichting en aanvraag zijn beschikbaar op het bureel.  U kan 

ook meer informatie opvragen en de aanvraag online indienen op de website: 

www.studietoelagen.be. 

Het gratis nummer van de overheid: 1700, biedt eveneens hulp aan. 

U kan ook terecht bij het OCMW voor hulp bij het invullen van deze formulieren, de 

nodige documenten en antwoord op uw vragen.  Dit kan op do. 1 oktober 2015 van 

16 u. tot 18.30 u. in het Sociaal Huis van het OCMW, Kwakkelenberg 1, Duffel,  

tel.: 015 30 97 80. 

 

• Fruit als gezond tussendoortje! 

Onze kinderen kunnen best een duwtje in de rug gebruiken wanneer het aankomt op 

fruit (en gezond) eten.  Daarom nemen we ook dit schooljaar deel aan het project 

waarbij op donderdag of vrijdag fruit kan gegeten worden op school.  Een gezonde 

keuze, zonder extra moeite en gewoon omdat het lekker is! 

Dit gezond tussendoortje waarvan de totale kostprijs € 7,50 bedraagt, wordt voor elke 

leerling gesponsord door onze oudervereniging en gesubsidieerd door de Vlaamse 

overheid om mee het gezondheidsbeleid van de school te ondersteunen.  

 

 

 

 

 

NIEUWS UIT DE KLEUTERSCHOOL 

 

• Infoavonden september 

In het begin van het schooljaar organiseren we een informatieavond.  U wordt daarop 

uitgenodigd.  Deze infoavonden zijn zeer belangrijk.  U komt in de klas van uw kind, u 

leert de juf beter kennen, u komt meer te weten over de activiteiten of de leerstof die 

uw kind dit schooljaar te verwerken krijgt, u hoort wat de juf van uw kind verwacht en 

wat u mag verwachten.  De directie zal u welkom heten tijdens een gezamenlijk 

startmoment in de refter.  We dringen er op aan dat u aanwezig zou zijn.  Een goede 

uitleg in het begin, kan veel problemen voorkomen. 

De infoavond van alle klassen van de kleuterschool gaat door op  

do. 10 september 2015 om 19.30u. 

 

• Activiteiten – uitstappen 

-  vr. 25 september 2015: Ballonnekensstoet op school.  Om 15 u. zijn alle  

                                                    (groot)ouders welkom op de hoge speelplaats om te  

                                                    komen kijken naar onze stoet. 

 

• Zwembeurten 
 

di. 15 september 2015 K2A + K2B + K3 

vr. 18 september 2015 IK + K1 

di. 29 september 2015 K2A + K2B + K3 

Op dinsdag zwemmen we in de namiddag, op vrijdag zwemmen we in de 

voormiddag. 

 

 



• Heen- en weermapje 

Uw kleuter krijgt een heen-en weermapje (doorschijnend mapje) mee in zijn/haar 

boekentas: 

� Hierin vinden jullie de briefwisseling van de school, waaronder 

nieuwsbrieven, betaalformulieren, maandkalenders, … 

� Gelieve de jaarplanning en de maandkalenders eruit te nemen en thuis op 

een zichtbare plaats op te hangen. 

� Dit mapje komt elke dag terug mee naar school! 

� Indien jullie zelf een mededeling hebben naar de juf toe, gelieve dit op een 

papiertje te noteren en in het mapje te steken. 

 

• Turn- en zwemkledij kleuterschool 

Het is handig dat de kleuters op de dag van de turnles, schoeisel dragen (vb. met 

velcrosluiting) dat ze zelf kunnen aan- en uittrekken. 

Turnpantoffels krijgen de stempel met het symbool van uw kleuter.  Graag 

sokjes op school voorzien als uw kleuter met open schoeisel naar school komt. 

Wanneer uw kleuter mee gaat zwemmen vragen wij een badpak (voor de meisjes) en 

een aansluitende zwembroek of korte zwemshort zonder zakken (voor de jongens) te 

voorzien.  Lange zwemshorts met zakken zijn niet toegelaten in het zwembad! 

Gelieve uw kind bij het zwemmen gemakkelijke kleding aan te doen. a.u.b. geen 

kousenbroek. 

Je kan ons op sporadische tijdstippen volgen op onze blog bewegingslessen: 
www.bloggen.be/kleuterstkompasduffel.   
 

• Abonnementen jeugdlectuur 

Wij bieden enkel jaarabonnementen aan omwille van het prijsvoordeel t.o.v. 

trimesterabonnementen.  Dit is geheel vrijblijvend, de boekjes worden niet 

klassikaal gebruikt! 

 

Tijdschriften: 

IK (instapklas) + K1:  Dopido (3-jarigen, geboren in 2012 en 2013) 31 euro 

K2A + K2B:  Dokadi  (4-jarigen, geboren in 2011)  31 euro 

K3:   Doremi (5-jarigen, geboren in 2010)  31 euro 
 

Leesboeken: 

IK + K1:   Leesknuffel     36 euro 

K2A + K2B + K3: Leesknuffel     36 euro 

   Leesleeuw kleuters    33 euro 

 

             *De boeken van de abonnementen worden verspreid over het schooljaar geleverd. 

Verschillende tijdschriften voorzien het 1ste nummer van de jaargang als  
presentexemplaar voor alle kleuters.  Uw kind ontvangt deze tijdschriften in het 
begin van het schooljaar. 

�
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NIEUWS UIT DE LAGERE SCHOOL 

 

• Infoavonden september 

In het begin van het schooljaar organiseren we een informatieavond.  U wordt daarop 

uitgenodigd.  Deze infoavonden zijn zeer belangrijk.  U komt in de klas van uw kind, u 

leert de juf of meester beter kennen, u komt meer te weten over de activiteiten of de 

leerstof die uw kind dit schooljaar te verwerken krijgt, u hoort wat de juf of meester 

van uw kind verwacht en wat u mag verwachten.  De directie zal u welkom heten 

tijdens een gezamenlijk startmoment in de refter.  We dringen er op aan dat u 

aanwezig zou zijn.  Een goede uitleg in het begin, kan veel problemen voorkomen. 

De infoavonden voor de lagere school gaan door op: 

 1
e
 t.e.m. 5

e
 leerjaar:  di.  8 september 2015  om 19u30 

 6
e
 leerjaar:   do.  24 september 2015  om 19u30 

 

• Activiteiten - uitstappen 

-  vr. 25 september 2015: Ballonnekensstoet op school.  Om 15.00u zijn alle  

                                                   (groot)ouders welkom op de hoge speelplaats om te  

                                                    komen kijken naar onze stoet. 

 

• Sportactiviteiten 

-  za. 19 september 2015: Scholencross in het sportcentrum te Duffel.   
Aparte brief met info volgt.  

 

• Zwembeurten 
 

di. 8 september 2015 1
e
 lj. + 2

e
 lj. 

vr. 11 september 2015 3
e
 lj. + 4

e
 lj. 

ma. 14 september 2015 5
e
 lj. + 6

e
 lj. 

di. 22 september 2015 1
e
 lj. + 2

e
 lj. 

vr. 25 september 2015 3
e
 lj. + 4

e
 lj. 

ma. 28 september 2015 5
e
 lj. + 6

e
 lj. 

Alle zwembeurten gaan door in de namiddag. 

 

• Turn- en zwemkledij lagere school 

Bestelformulieren van de oudervereniging voor de turnkledij (rode T-shirt met logo 

van de school en zwarte short) zijn te verkrijgen op het bureel.  Gelieve het ingevulde 

formulier samen met het gepaste geld in een goed gesloten omslag aan het 

secretariaat te bezorgen. 

De verantwoordelijke van de oudervereniging bezorgt u dan de bestelling via de klas. 

Belangrijk!  Gelieve alle turnkledij en pantoffels te voorzien van de naam van 

uw kind! 

Wanneer uw kleuter mee gaat zwemmen vragen wij een badpak (voor de meisjes) en 

een aansluitende zwembroek of korte zwemshort zonder zakken (voor de jongens) te 

voorzien.  Lange zwemshorts met zakken zijn niet toegelaten in het zwembad! 

 

• Speelgoed op vrijdag 

Net zoals vorig schooljaar mogen de kinderen van de lagere school op vrijdag een 

speelgoedje van thuis meebrengen om mee te spelen tijdens de speeltijden.  Wij 

willen wel vragen om geen eigen ballen, speelgoedwapens, elektronische games, ed. 

mee te brengen. 

 

 



• Groeiboeken Frans 

De leerlingen van het 5
e
 en 6

e
 leerjaar kunnen vrijblijvend een groeiboek “Eventail 

Junior En Action” bestellen via het betaalformulier van september.  Zie infofolder voor 

meer info. 

 

• Abonnementen jeugdlectuur 

Wij bieden enkel jaarabonnementen aan omwille van het prijsvoordeel t.o.v. 

trimesterabonnementen.  Dit is geheel vrijblijvend, de boekjes worden niet 

klassikaal gebruikt! 

 

Tijdschriften: 

1
e
 leerjaar:  Zonnekind 1

e
 leerjaar    36 euro 

2
e
 leerjaar:  Zonnekind 2

e
 leerjaar    36 euro 

3
e
 leerjaar:  Zonnestraal     36 euro 

   Klapkrant     17 euro 

4
e
 leerjaar:  Zonnestraal     36 euro 

   Klapkrant     17 euro 

   National Geographic Junior   34,95 euro 

5
e
 + 6

e
 leerjaar:  Zonneland     36 euro 

   Kitskrant     18 euro 

   National Geographic Junior   34,95 euro 

Leesboeken: 

1
e
 leerjaar:  Leesleeuw 1

e
 leerjaar    31 euro 

2
e
 leerjaar:  De boekenboot van Robbe en Bas  27 euro 

   Leesleeuw 2
e
 leerjaar    31 euro 

3
e
 leerjaar:  Leeskriebel     27 euro 

   Leesleeuw 3
e
 leerjaar    31 euro 

4
e
 leerjaar:  Leeskriebel     27 euro 

   Leesleeuw 4
e
 leerjaar    31 euro 

5
e
 + 6

e
 leerjaar:  Vlaamse Filmpjes    30 euro 

   Straffe Belgen     25 euro 

             *De boeken van de abonnementen worden verspreid over het schooljaar geleverd. 

Verschillende tijdschriften voorzien het 1ste nummer van de jaargang als  
presentexemplaar voor alle leerlingen.  Uw kind ontvangt deze tijdschriften in 
het begin van het schooljaar. 
       
 
Het schoolteam       Heidi Dils 

      directeur 


