
Beste ouders, 

Graag willen we jullie laten weten dat we op het Hukkelpad goed gestart 

zijn. We genieten opnieuw van heel wat blije gezichten op school. Het doet 

deugd om te zien dat onze kapoenen het weer goed kunnen vinden met 

elkaar. Volgende week vrijdag zetten we samen ons jaarthema “Hukkel, hoe 

bouw jij je huis?” in. We volgen de werken van heel dicht bij op. We geven 

jullie dus heel graag elke maand een update van de werken. Corona 

verstoorde vorig schooljaar en het schooljaar daarvoor ook het jaarthema 

rond de waarden van onze school. Ook dit jaar willen wij dit met de kleuters 

opnieuw aanpakken. We krijgen het lekker druk dit jaar.  

Update rond het bouwproject : 

De grondwerken zijn ondertussen klaar, de muren zijn al voorzien van 

isolatie en de nodige bekabeling voor de elektriciteit. Morgen gaan we 

samen met Krikbouwers aan de slag. We plaatsen morgen al een deel van 

het dak.  

Onder het motto, samen staan we sterk, willen we volgende week zaterdag 

(11 sept 2021)  opnieuw beroep doen op onze ouders. Wie zin heeft om te 

helpen geef gerust een seintje aan de juffen van de school. We werken enkel in de voormiddag en starten om 8 u 15. 

Alvast een dikke merci.  

 
Veiligheid aan de schoolpoort 

• De kleuters doen nooit zelf het poortje open. 

• De kleuters worden steeds afgehaald aan de poort. (niet aan de overkant van de straat) 

• De kleuters die met de fiets komen zetten hun fiets in de fietsparking vooraan aan de school. Vergeet de fiets 
niet op slot te doen.  

• De kleuters kruipen niet op het poortje. 

• De kleuters kruipen niet op de blauwe omega beugels (ook als ze bij hun ouders zijn) 
 

Ouder infoavond op donderdag 9 september om 18 u 30 
Volgende week donderdag verwelkomen we graag al onze ouders op onze school. We willen jullie graag de werking van 
de klas uitleggen zodat jullie een bredere kijk krijgen op wat er effectief binnen onze schoolmuren gebeurd.  
We willen jullie vragen om jullie aanwezigheid te bevestigen via een mailtje naar de klasjuf.  
Tijdens deze infoavond dient iedereen een mondmasker te dragen en de handen te ontsmetten bij het binnenkomen 
van de school.  
 

Marleen VERZELE     
Marleen.verzele@sgkruizinga.be       

Sofie KINT   
Sofie.kint@sgkruizinga.be 

Barbara VANDE WALLE 
Barbara.vandewalle@sgkruizinga.be 
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Communicatie  
Zoals jullie reeds weten zal onze communicatie ook dit jaar via gimme gebeuren. Zou het mogelijk zijn om goed op te 
letten dat jullie de brieven volledig downloaden. Zo zijn jullie steeds op de hoogte van ALLE communicatie omtrent ons 
schoolgebeuren.  
Ook de juffen zullen nog bij het begin van elk thema een briefje naar jullie sturen met wat meer info rond het thema. 
 
Sport in Huise 
Voor de sportlessen in Huise hebben onze kleuters turnpantoffels nodig (zie foto) 
De kleuters mogen hun turnpantoffels meebrengen naar school en worden in een Curver box in de 
sporthal van de hartepit bewaard.  
 
Leerplicht  
De leerplicht voor 5-jarigen in het kleuteronderwijs bedraagt 290 halve dagen 
aanwezigheid per schooljaar op een totaal van 320 a 330 halve dagen in een 
doorsnee schooljaar. Ouders kunnen dus nog over een aantal halve dagen zelf 
beslissen of hun 5-jarig kind al dan niet naar school gaat. Uiteraard is de maximale 
aanwezigheid op school het streefdoel. In tegenstelling met de kinderen uit de lagere 
school hebben we voor een afwezigheid bij kleuters geen afwezigheidsattest nodig. 
Deze 290 halve dagen aanwezigheid zijn meteen ook een toelatingsvoorwaarde om 
de overstap te kunnen maken naar het eerste leerjaar. 
 
Hulp op Lozerkermis 
Wat zijn we blij dat we dit schooljaar opnieuw Lozerkermis kunnen organiseren. Zoals elk “gewoon jaar” vragen wij voor 

het opzetten en afbreken hulp van de ouders.  

Donderdag 23/09 vanaf 14 u voor het opzetten van de tent 
Vrijdag 24/09 direct na school (15u) of vanaf 17u om alles klaar te zetten. 
Op zondag 25/09 vanaf 9u om alles klaar te zetten voor de aperitiefbar, ... 
                                Vanaf 18 u om alles op te ruimen hebben we ook wat spierkracht nodig. 
 
Mama/papa van…………………………………. Kan helpen op donderdag 23/09 vanaf 14 u 
Mama /papa van …………………………………kan helpen op vrijdag 24/09 vanaf 15u – 17u  
Mama/papa van ………………………………….kan helpen op zondag 25/09 vanaf 9u tot….. 
Mama/papa van ………………………………….kan helpen op zondag 25/09 vanaf 18u tot….. 
 
Hulp kan doorgegeven worden via mail naar directie.kleuterschoolhethukkelpad@sgkruizinga.be 
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