
  

 
Eind juni 2022  

 Beste ouders van Het Mijltje,   

  

Het schooljaar loopt naar zijn einde toe en we kunnen tevreden achterom kijken naar 

een rijk gevuld jaar. Er was opnieuw een Ballonnekesstoet waarvoor we samen met de 

ouderraad en vele helpende ouders konden pronken met een mooie wagen. Er was de 

grootouderweek waar onze grootouders samen met de kleuters leuke dingen deden.. 

We hadden weer theater Wortel die in onze school kwam optreden voor onze kleuters. 

We gingen weer op schoolreis naar de creaboerderij. Er was dat 

prachtig schoolfeest waar we met volle teugen van konden genieten, blij 

om weer eens samen te feesten en er was vooral weer een 

kleuterdiplomering met alles erop en eraan, zonder corona – 

beperkingen. Het schooljaar is voorbij gevlogen. Nu is het zomer. 

We wensen hierbij alvast iedereen een heerlijke en ontspannende 

vakantie toe!  

Voor sommige kleuters waren het ook de laatste dagen in onze kleuterschool. De grote 

stap naar het eerste leerjaar komt nu wel erg dicht bij. Na de grote vakantie zullen ze 

klaarstaan om te leren lezen en rekenen. We zullen hen erg missen en wensen hen veel 

succes in de lagere school. Ik wens alle ouders ook te danken voor het vertrouwen dat 

we van hen kregen om met hun kleuter op stap te gaan in hun ontwikkeling.  

 

Verloren voorwerpen?... Gevonden voorwerpen!!! 

De laatste  schooldag zullen we de gevonden (of verloren) voorwerpen onder het afdak 
van onze speelplaats uitstallen. Best eens een kijken nemen, want tijdens de grote 
vakantie houden we immers “grote kuis”.  

 

Het volgende schooljaar.        

Na een deugddoende vakantie starten we op donderdag 1 september aan het nieuwe 

schooljaar…    

In Het Mijltje  zullen we in september met 4 klassen starten. In de Onthaal- kleuterklas 

(1KF) zal juf Tinne de leiding op zich nemen. In deze klas zitten de kleuters die na 

Pasen in onze school gestart zijn en de kleuters die in september starten.  In de klassen  

1/2KFA en 1/2KFB zullen de andere driejarigen samen met de vierjarigen zitten. In klas 

1/2KFA zal juf Lisa, die uit zwangerschapsverlof komt, de kleuters begeleiden. Juf Lisa 

werkt reeds vele jaren bij ons en startte haar carrière in het Mijltje. Het was haar grote 

droom om terug in het Mijltje aan de slag te gaan. Klas 1/2KFB zal, zolang juf Veerle 

haar afwezigheid verlengd wordt, vervangen worden door juf Romy die erg gemist zal 

worden in haar vorige school in Muizen. ( ook een Kitos-school) We wensen hen beiden 

een fijne start toe in ons schooltje in het Mijltje.  Juf Jana, die ook uit haar 

zwangerschapsverlof komt,  zal onze oudste kleuters begeleiden. Juf Joke en juf Debbie 

zullen andere taken op zich nemen binnen onze school. Helaas zal juf Margot volgend 

schooljaar niet meer bij ons team horen. De voorrangsregels in het onderwijs spelen hier 

zeker een grote rol. Toch zijn wij ervan overtuigd dat zij zeker haar weg in het onderwijs 

zal vinden. We danken haar voor al haar inspanningen en wensen haar een fijne 

toekomst toe. 

De klasverdeling voor volgend schooljaar zal op 30 juni ’22 bekend gemaakt worden. 
Op deze dag krijgen ouders per mail de klaslijst van hun kind(eren). Tevens zullen ook 
op die dag de klaslijsten worden opgehangen aan de poort van onze school. U kan deze 



bekijken tijdens inschrijvingsmomenten. U vindt de juiste data onderaan op deze 
nieuwsbrief of op onze website. Let wel: Het is niet de bedoeling nog wijzigingen aan de 
klaslijsten aan te vragen. 
 

Opendeurtje:  
Op zaterdag 27 augustus is er een opendeurtje tussen 10.00 uur en 12.00 uur. 

Een ideaal moment om al eens kennis te maken met de nieuwe klasleerkracht 

en het nieuwe klaslokaal te ontdekken.  

 

De inschrijvingsmomenten voor nieuwe kleuters zijn: 

• vrij 1 juli 2022 van  13 – 15 u.  

• Ma 4 juli 2022 van 10 – 12 u. 

•  25 augustus 2022  van 10 – 12 u. 

• vrij 26 augustus 2022 van 13 – 15 u. 

• Za 27 augustus 2022  van 10 -12 u. met alle kleuterjuffen.  
 

De infoavonden begin september 2022 

Begin september plannen we de infoavonden.  Op 6 september heten wij jullie nu reeds 

van harte welkom op onze oudercontactavond.  Vanaf 5 september kunnen er ook weer 

drankjes besteld worden in onze drie vestigingen. 

 

Schoolreglement  

Omdat er nog wat gesleuteld moest worden aan de uiteindelijke versie, hebben jullie iets 

langer moeten wachten op de verschijning van het schoolreglement op onze website. Nu 

kunnen we toch wel bevestigen dat deze versie online staat.  

 

Belangrijke data 
 

ma 29 aug Opendeurdag 

do 1 sep Eerste schooldag 

di 6 sep Infoavond  

Za 24 sep Ballonnekesstoet 

Wo 28 sep Vrijaf: pedagogische studiedag 

Vr 30 sep Schoolfotograaf  

 

Za  8 okt Scholencross  


