
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. We hebben er 

van genoten om jullie terug binnen in de school te kunnen ontvangen.  

Morgen zetten we samen ons jaarthema “Hier loopt een leesbeest” in. Dit 

thema is een project dat we in onze scholengemeenschap hebben uitgewerkt 

in het kader van begrijpend lezen. De voorbije jaren heeft onderzoek ons 

getoond dat begrijpend lezen in ons onderwijs niet zo goed scoorde. Vandaar 

dat we ons steentje willen bijdragen om die cijfers weer de lucht in te krijgen. 

Inderdaad begrijpend lezen start al in de kleuterklas. Zoals jullie al konden 

lezen in onze ouderbrief is samen lezen met onze kapoenen heel belangrijk. 

Op school zetten we dit jaar dus boekjes in de kijker, zullen we regelmatig op 

bezoek gaan in de bib van Kruishoutem. Maar we willen dit ook doortrekken 

naar thuis. Om beurt krijgt ons leesbeestje van de dag dus een tas mee naar huis. In die tas zit er telkens een 

prentenboek die we in die periode in de kijker zetten. Het is de bedoeling dat jullie samen het boekje lezen en achteraf 

jullie mening geven over het boek. De kleurprent mag steeds door jullie kleuter gekleurd worden maar hoeft niet. De 

volgende dag brengt jullie kleine kapoen het boek terug mee en bespreken we jullie ideeën over het boek. Op deze wijze 

gaan we het hele schooljaar door. Lezen jullie mee? Wij hebben er alvast zin in ! 

 
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  8 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.  
 

Marleen VERZELE (3k)    
Marleen.verzele@sgkruizinga.be       

Sofie KINT (P en 1k) 
Sofie.kint@sgkruizinga.be 

Barbara VANDE WALLE (2k) 
Barbara.vandewalle@sgkruizinga.be 

 
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. 
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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 
Bij de start van het schooljaar kijken we al uit naar het vierde weekend van september. HET feestweekend in het 

dorp.  Zoals elk jaar vragen wij voor het opzetten en afbreken hulp van de ouders, grootouders.  

Donderdag 20/09 vanaf 14 u voor het opzetten van de tent  
Vrijdag 23/09 vanaf 13u30 (schoonmaken van de groenten) en direct na school (15u) 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 dinsdag 20/09 vanaf 14 u 
Mama /papa van …………………………………kan helpen op vrijdag 23/09 vanaf 13u - ….  
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 

 

 

Activiteitenkalender eerste trimester 2021 – 2022 

Infoavond voor de ouders van alle kleuters om  
18 u 30 

Donderdag 8 september 2022 

Strapdag  Vrijdag 16 september 2022 

Pop-up café (in de tent op het speelpleintje achter de 
school) 

Vrijdag 23 september 2022 

Rommelmarkt (in de straten van Lozer) Zaterdag 24 september 2022 

Lozerkermis barbecue en afhaal  Zondag 25 september 2022 

Lokale vrije dag  Vrijdag 30 september 2022 

Infoavond derde kleuterklas (deel 2) Donderdag 6 oktober 2022 

Pedagogische studiedag  Woensdag 12 oktober 2022 

Uitstap voor de derde kleuterklas naar de Helix 
(betaald door creakindo) 

Dinsdag 18 oktober 2022 

Start koekjesverkoop  Maandag 24 oktober 2022 
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Herfstvakantie Van 29 oktober 202 2 t/e/m 6 november 2022 

Start actie “helm op fluo top” Maandag 7 november 2022 

Wapenstilstand Vrijdag 11 november 2022 

Wereld Diabetes dag  Maandag 14 november 2022 

Infoavond derde kleuterklas (deel 3) Donderdag 17 november 2022 

Oudercontact  Dinsdag  22 november 2022 

Afhalen koekjes Vrijdag 25 november 2022 

Sinterklaasfeest  Vrijdag 2 december 2022 

Grootouderfeest  Vrijdag 16 december 2022 

Ouderfeest  Zaterdag 17 december 2022 

Kerstdrink op school Vrijdag  23 december 2022 15u  

Kerstvakantie  

Van 24 december 2022  om  t/e/m 8 januari 2023 

 

Met vriendelijke groeten  

De kleuterjuffen.  


