
KADRIE
samen  i n  beweg i ng

WOORDJE VAN DE DIRECTEUR

Het schooljaar 2020-2021 zit er op. Mijn eerste schooljaar 

als directeur op Kadrie was meteen een uitzonderlijk jaar. 

Het was een schooljaar dat vanaf 1 september tot 30 juni te 

maken had met besmette leerlingen, besmet personeel en 

veel kinderen in quarantaine. We hebben net als vele andere 

scholen in Vlaanderen ons deel van Covid-19 gehad.

We wilden toch zoveel mogelijk proberen te organiseren 

binnen de veiligheidsprotocollen die ons werden 

opgelegd en we zijn trots dat we de kinderen toch heel 

veel hebben kunnen aanbieden. Het afgelasten van de 

stadsklassen was de grootste domper, maar we kunnen 

de kinderen van het huidige vierde leerjaar volgend jaar 

uitzonderlijk voor 1 jaar bosklassen aanbieden in het 

prachtige Durbuy.

We hebben persaandacht gekregen met onze 

voorleesweek en daarbuiten hebben we nog tal van 

leuke en nieuwe initiatieven kunnen lanceren ondanks 

Covid. Ik denk aan het alternatief schoolfeest en aan de 

‘paaszaterdag’ met de gouden eieren. Daarenboven is 

iedere klas op schoolreis kunnen gaan!

Ook binnen de schoolmuren is er best wel wat veranderd. 

We hebben een nieuwe schoolvisie (zie website) en 

een nieuw logo met bijhorende slogan. Hopelijk zijn 

jullie even enthousiast als wij? Onze werking moest zich 

ook aanpassen omdat we toch heel wat kinderen in 

quarantaine hadden die we terug moesten bijbenen met 

de leerstof. Ik mag wel zeggen dat we dit samen met jullie 

steeds goed hebben opgelost.

Volgend schooljaar gaan we van start met de digisprong. 

Er wordt van scholen verwacht dat ze fel inzetten op de 

digitalisering van onze maatschappij. Uiteraard is het 

onze taak om onze kinderen hier klaar voor te maken. 

Verder zetten we extra in op veel bewegen en bewegend 

leren. Één van de nieuwe actiepunten is ‘talent’. Ieder kind 

heeft een talent of talenten. Deze talenten ontdekken en 

laten groeien is de uitdaging die we willen aangaan in de 

toekomst.

Tot slot wil ik jullie bedanken voor het vertrouwen in onze 

school. Samen met jullie willen we het beste voor de 

kinderen.

Prettige vakantie en tot snel! 

Koen De Muyter

JUNI 2021
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KLASLIJSTEN

De klaslijsten voor volgend schooljaar 

zullen op woensdag 30 juni gemaild 

worden. Zij werden door het schoolteam 

met zeer veel zorg en zeer veel 

aandacht gemaakt, rekening houdend 

met de keuzes van de leerlingen. 

Wij kiezen ervoor om ieder jaar de 

klassen te herverdelen. Zo willen we de 

samenhorigheid binnen een leerjaar 

versterken. Leerlingen leren om nieuwe 

sociale contacten te maken binnen hun 

nieuwe klasgroep.

Deze lijsten zijn definitief en worden niet 

meer gewijzigd. 

START SCHOOLJAAR  

2021-2022
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OPENSCHOOLDAG  

maandag 30 augustus van 16.30 tot 17.30 uur 

De kleuters en leerlingen van het eerste leerjaar kunnen samen 

met hun ouders kennismaken met de klasleerkracht en de 

klasgenootjes. 

EERSTE SCHOOLDAG 

woensdag 1 september om 8.30 uur 

Welkom op de eerste koffieklets van het oudercomité! Blijf gerust 

nog even nakaarten op de speelplaats aan de Driehoekstraat en 

maak kennis met de andere ouders bij een lekker kopje koffie of 

thee.

INFOAVOND LAGERE SCHOOL

donderdag 2 september om 19.30 uur

Op deze avond geeft de klasleerkracht jullie de nodige info mee 

in de klas. Het is evident dat je als ouder niet op twee plaatsen 

tegelijkertijd kan zijn. Heb je twee of meer kinderen, volg dan 

altijd de informatie in de klas van je oudste kind. Je krijgt later nog 

de kans om kennis te maken met de leerkracht(en) van je andere 

kind(eren) en om vragen te stellen.

INDIVIDUELE OUDERCONTACTEN KLEUTERSCHOOL 

donderdag 9 september en dinsdag 14 september 

In de kleuterschool organiseren we individuele oudercontacten 

bij de start van het schooljaar. Het doel is de ouders de kans te 

geven om de leerkracht van hun kleuter goed in te lichten en al 

hun zorgen en verwachtingen duidelijk kenbaar te maken. Je krijgt 

hiervoor later een mailtje. 

KADRIETJE 2.0

Het voorbije schooljaar stuurden we 

iedere maand een Kadrietje met de 

belangrijkste datums van de komende 

maand. We vonden dat dit teveel 

overlapte met het weekoverzicht. 

We nemen daarom afscheid van het 

Kadrietje in zijn huidige vorm. We gaan 

vanaf volgend schooljaar van start met 

het Kadrietje 2.0. We hervormen het 

blad tot een heus schoolkrantje dat 2x 

per jaar zal verschijnen (kerst en zomer). 

Het Kadrietje zal bol staan met weetjes, 

belangrijke datums, artikels uit de klas, 

interviews… Dit alles zal gepubliceerd 

worden in onze nieuwe, frisse, moderne 

huisstijl. 

Het weekoverzicht, dat u iedere week 

ontvangt, zal behouden blijven.
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BENODIGDHEDEN VOOR  

HET SCHOOLJAAR 2021-2022

Voor de LO-lessen:  

lagere school

 f Kadrie T-shirt (wordt éénmaal 

gratis aangeboden door het  

oudercomité)

 f Zwarte short 

 f Turnpantoffels

 f Turnzak

Voor de LO-lessen: Kleuters  

(3de kleuterklas) 

 f Turnpantoffels in turnzakje

Voor de zwemlessen: 

(lagere school + 3de kleuterklas) 

 f Handdoek

 f Zwembroek of badpak

 f Badmuts (enkel lagere school:  

via de school aan te kopen)

 f Zwemzak = rugzak met brede 

schouderriemen

EERSTE LEERJAAR 

 f 1 platte map (plastic of karton) 

A4 met flappen en elastiek

 f Plastic doosje voor letter- en 

woordkaartjes (formaat koeken-

doosje) met naamvermelding

 f Schilderschort of oud T-shirt/

hemd. 

DERDE LEERJAAR 

 f 1 map met 2 ringen A4,  

rug 7 à 8 cm

 f 2 platte mappen (plastic of 

karton) A4 met flappen en 

elastiek

TWEEDE LEERJAAR

 f 1 map met 2 ringen A4,  

rug 3 à 4 cm

 f 1 platte map (plastic of karton) 

met flappen en elastiek

 f 1 goed sluitend doosje 

(formaat koekendoosje) om de 

tafelkaartjes in te steken 

VIERDE LEERJAAR

 f 1 map met 2 ringen A4,  

rug 5 cm

 f 1 map met 2 ringen A4,  

rug 2 cm

 f 1 platte map (plastic of karton) 

A4 met flappen en elastiek

VIJFDE LEERJAAR 

 f 2 mappen met 2 ringen A4,  

rug 7 à 8 cm

 f Kaftpapier (eventueel met 

etiketten)

ZESDE LEERJAAR 

 f 1 platte map (plastic) A4 met 

flappen en elastiek

 f 1 classeur met 2 ringen A4,  

rug 7 à 8 cm

 f 1 classeur met 2 ringen A4,  

rug 5 cm

 f Kaftpapier 

Alle kinderen van de lagere school hebben een pennenzak nodig en een 

stevige boekentas waarin minstens 2 mappen van het A4 formaat kunnen. 

In het kader van het decreet  “kostenbeheersing in het basisonderwijs” 

voorziet de school per kind alle materialen die nodig zijn om te kunnen 

werken in de klas: lat, potlood, slijper, balpennen, enz. Dit materiaal blijft 

uiteraard steeds op de school. 

De kinderen gebruiken ook heel dikwijls viltstiften, kleurpotloden en 

markeerstiften. Dit materiaal mogen ze van thuis meebrengen, maar dit 

is geheel vrijblijvend evenals het materiaal uit onderstaande lijst. Indien uw 

kind dit materiaal niet heeft, zal de school het aanbieden. 

(Gelieve alles van naam te voorzien)



U vindt hieronder ook een jaarplanning voor het nieuwe schooljaar. Deze is nog niet helemaal volledig, maar de 

belangrijkste activiteiten staan er reeds op vermeld. Noteer alvast in uw agenda de facultatieve verlofdagen en de 

pedagogische studiedagen. 

SEPTEMBER 2021

INFOAVOND LAGERE SCHOOL
donderdag 2 september

OUDERCONTACT
donderdag 9 september: kleuterschool
dinsdag 14 september: kleuterschool

GROOTOUDERDAG
woensdag 29 september

OKTOBER 2021

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG
vrijdag 1 oktober

VLAAIENSLAG
woensdag 13 oktober

SCHOOLFOTOGRAAF
donderdag 14 oktober
vrijdag 15 oktober

KIJKDAG VOOR  
NIEUWE INSTAPPERS
woensdag 27 oktober

RAPPORT LAGERE SCHOOL
vrijdag 29 oktober: herfstrapport

HERFSTVAKANTIE
zaterdag 30 oktober - zondag 7 november

NOVEMBER 2021

OUDERCONTACT
maandag 8 november: lagere school
dinsdag 9 november: lagere school

WAPENSTILSTAND
feestdag: donderdag 11 november 

FACULTATIEVE VERLOFDAG
vrijdag 12 november

MEERDAAGSE UITSTAP
van maandag 15 november t.e.m. vrijdag 
19 november: zeeklassen L6

DECEMBER 2021

DE SINT IN ONZE SCHOOL
vrijdag 3 december

KIJKDAG VOOR  
NIEUWE INSTAPPERS
woensdag 22 december

KERSTVAKANTIE
(vrijdag 24 december: halve dag - school sluit 
om 12.05u)
zaterdag 25 december - zondag 9 januari 

JANUARI 2022

OUDERCONTACT
maandag 17 januari: kleuterschool
maandag 24 januari: 6de leerjaar
dinsdag 25 januari: kleuterschool + 6de leerjaar

KIJKDAG VOOR  
NIEUWE INSTAPPERS
woensdag 19 januari

RAPPORT LAGERE SCHOOL
vrijdag 21 januari: winterrapport

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG
woensdag 26 januari

FEBRUARI 2022

FACULTATIEVE VERLOFDAG
maandag 7 februari

KIJKDAG VOOR  
NIEUWE INSTAPPERS
woensdag 23 februari

KROKUSVAKANTIE
zaterdag 26 februari - zondag 6 maart

MAART 2022

RAPPORT LAGERE SCHOOL
vrijdag 25 maart: lenterapport

OUDERCONTACT
dinsdag 29 maart: 1ste t.e.m. 5de leerjaar
donderdag 31 maart:  1ste t.e.m. 5de leerjaar

KIJKDAG VOOR  
NIEUWE INSTAPPERS
woensdag 30 maart

JAARPLANNING

APRIL 2022

PAASVAKANTIE
zaterdag 2 april - maandag 18 april

MEI 2022

OUDERCONTACT
maandag 2 mei: kleuterschool
dinsdag 10 mei: kleuterschool

SCHOOLFEEST
zondag 15 mei

SCHOOLREIZEN
maandag 23 mei: kleuterschool
vrijdag 20 mei: 3de graad

MEERDAAGSE UITSTAP
maandag 23 mei - woensdag 25 mei: 
stadsklassen L4 

KIJKDAG VOOR  
NIEUWE INSTAPPERS
woensdag 25 mei

O.H. HEMELVAART
feestdag: donderdag 26 mei 
brugdag vrijdag 27 mei 

JUNI 2022

PINKSTERMAANDAG
feestdag: maandag 6 juni 

EINDEJAARSRECEPTIES
vrijdag 17 juni: kleuterreceptie

dinsdag 28 juni: afscheidsreceptie L6

MEERDAAGSE UITSTAP
maandag 13 juni - donderdag 16 juni: 
bosklassen L5

SCHOOLREIZEN
vrijdag 24 juni: 1ste graad
maandag 27 juni: 2de graad

KAMPEREN OP SCHOOL DERDE 
LEERJAAR
dinsdag 28 juni

RAPPORT LAGERE SCHOOL
donderdag 30 juni: zomerrapport 
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KADRIETEAM  

SCHOOLJAAR 2021-2022 

(onder voorbehoud: dit kan nog wijzigen tot eind augustus)KLEUTERSCHOOL

LAGERE SCHOOL

INSTAPKLAS

1STE LEERJAAR

KINDERVERZORGSTERS

ZORG

ZORG

3-JARIGEN

2DE LEERJAAR

4-JARIGEN

ZORG

5-JARIGEN

KL 1A  
juf Carolien

L 2A 
 juf Katleen 

(meester Stijn op woensdag)

KL 2A  
juf Liesbeth + juf Lutgart

juf Katrin

KL 3A  
juf Greet J. 

(juf Kelly op dinsdag- en 
 donderdagnamiddag)

KL 1B  
juf Sanne 

L 2B
 juf An + juf Anke 

KL 2B 
 juf Annemieke 

(juf Veerle op maandag- en  
dinsdagnamiddag)

KL 3B  
juf San 

 (juf Eveline op dinsdag- en  
donderdagnamiddag)

juf Greet H. 

L 1A 
juf Sofie  

L 1B  
juf Astrid  

(juf Katrin op woensdag)

juf Karen

juf Veerle - juf Eveline

juf Odette - juf Kelly - juf Eveline - juf Veerle
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3DE LEERJAAR

5DE LEERJAAR

4DE LEERJAAR

6DE LEERJAAR

ZORG

ZORG

L 4A
 juf Lotte - juf Christel K.

L 6A 
juf Liesbeth (maandag- en 

donderdagnamiddag juf Nikol)

juf Christel K.

juf Nikol

L 4B 
juf Femke

L 6B 
juf Saartje

L 3A 
juf Isabel + juf Nathalie 

L 5A 
juf Kim

ICT-coördinator: 
meester Guy

Leerkracht ISLG: juf Sumeye
Leerkracht ORT:  juf ...

Leerkracht PGD: juf Tanja

LEERKRACHTENTEAM

Poetsvrouwen:
Tanja, Ilse, Chantal, 

Tinne en Heidi

Leerkracht RKG:
juf Debby - juf Kathleen 

Leerkracht NCZ: juf Kim -
 juf Natalie - juf Sophie

Secretariaatsmedewerkers:
Christel en Stijn

Directeur: 
meester Koen

LO-leerkrachten:
juf Karen - juf Nathalie - juf Dorien

Zorgcoördinator:
 juf Sandy

L 3B 
juf Christel C.

L 5B 
juf Elke

EN OOK NOG:
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MAANDAG

MAANDAG

WOENSDAG

DINSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

WOENSDAG

DINSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

7.00 – 8.30 u

15.30 - 16.30 u

12.20 - 14.20 u

15.30 - 16.30 u

15.30 - 16.30 u

15.30 - 16.30 u

7.00 – 8.30 u

17.30 - 18.00 u

17.30 - 18.00 u

17.30 - 18.00 u

17.30 - 18.00 u

7.00 – 8.30 u

16.30 - 17.30 u

16.30 - 17.30 u

16.30 - 17.30 u

16.30 - 17.30 u

7.00 – 8.30 u

7.00 – 8.30 u

Natasja

Nancy

Ann

Annelies

Ann

Mara

Natasja

Nancy

Annelies

Ann

Mara

Natasja

Nancy

Annelies

Ann

Mara

Natasja

Natasja

Ann

Annelies

Annelies

Nancy

Nancy

Ann

Ann

Annelies

Annelies

Nancy

Nancy

Ann

Annelies

Annelies

Kelly

Mara

Mara

Annelies

Nancy

7.45 - 8.15 uVOORSCHOOLSE OPVANG

NASCHOOLSE OPVANG

Kelly

Kelly

Kelly

Kelly

juf Annelies juf Ann

juf Kelly

juf Natasja 

juf Nancy juf Mara

VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG  



BIJDRAGEREGELING

2021-2022

KLEUTERS
1STE T.E.M. 4DE 

LEERJAAR
5DE EN 6DE 
LEERJAAR

Didactische 
uitstappen, 
kleine excursies,  
theatervoorstellingen, 
zwemmen en andere 
sportactiviteiten, …

maximum 
€ 45

 maximum
€ 90

 maximum
€ 90

Meerdaagse 
uitstappen
€450 (lagere school)

Zeeklassen 
6de leerjaar

€ 220

Bosklassen 
5de leerjaar 
(uitzonderlijk enkel 
volgend schooljaar)

€200

Stadsklassen 
4de leerjaar

€ 150

Wij overschrijden de maximumfactuur niet, omdat het 4de leerjaar niet op stadsklassen is geweest in het schooljaar 2020-
2021. Op deze manier kan het 5de leerjaar (kinderen die momenteel in het 4de zitten) op bosklassen gaan binnen de grenzen 
van de maximumfactuur. 

VRIJBLIJVENDE, NIET VERPLICHTE UITGAVEN

MIDDAGTOEZICHT € 0,30 per dag

VOOR- EN NABEWAKING

Normaal tarief
Vanaf 2 kinderen (voor elk kind) 
Sociaal tarief 

1,04 euro per begonnen half uur 
0,78 euro per begonnen half uur 
0,52 euro per begonnen half uur

Het sociaal tarief kan u aanvragen bij de directie. Hiervoor hebben we het 
meest recente aanslagbiljet van de belastingen nodig of een  WIGW (weduwen, 
invaliden, gehandicapten en wezen) nodig. Jaarlijks bekijken we het recht op 
sociaal tarief opnieuw, op basis van de meest recente documenten. De tarieven 
worden jaarlijks geïndexeerd. 

EÉNMALIGE KOSTEN
- nieuwjaarsbrieven 
- klasfoto’s zijn gratis, bijhorende foto’s zijn betalend
- steunacties (bv. rode kruis), …

KOSTEN BEWEGINGSOPVOEDING LAGERE SCHOOL 

Aankoop badmuts  € 2

Aankoop T-shirt turnen (het eerste T-shirt wordt gratis aangeboden door het oudercomité) € 8

De betaling gebeurt via de schoolrekening. Deze rekening wordt 4 keer per jaar gemaild:
na de herfstvakantie, na de kerstvakantie, na de paasvakantie en op het einde van het schooljaar.

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL KADRIE
Driehoekstraat 41 03 666 95 20 
2920 Kalmthout directie@kadriemail.be  WWW.KADRIE.BE


