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Nieuwsbrief van en voor ouders van de Mozaiek - 19de jaargang - september 2018 

Welkom (terug) op onze school! 

En hopla!! We zijn weer vertrokken voor een heerlijk 

nieuw schooljaar 

Nieuw of reeds gekend 

we gaan samen van start 

Voor 10 maanden zoeken naar alles 

wat ons wijsheid en levenskracht kan geven 

Voor 44 weken van proberen en herproberen 

tot we het onder de knie hebben 

Voor 303 dagen met goede en kwade momenten 

die ons groot en sterk zullen maken 

 

Aan iedereen een heerlijk jaar gewenst! 

Het Schoolteam 

Onze school wordt voor jullie kinderen een nieuwe we-

reld waar heel veel te ontdekken valt. Ze zullen hier 

niet alleen zijn en met vele anderen zullen we er sa-

men een leerrijke tocht van maken. 

Als nieuwe ouder heb je na-

tuurlijk heel wat vragen. De-

ze infofolder wil je daarbij 

helpen. Zijn er nog vragen of 

onduidelijkheden aarzel dan 

niet om de klasleerkracht, de 

directeur of het secretariaat te contacteren. 

Beste ouders 

Praktische info 

De schooluren 

Voormiddag: 8.30 uur tot 12.15 uur 

Namiddag:  13.15 uur tot 15.25 (vanaf 15u25 

   kan je je kind komen ophalen) 

Het is belangrijk dat je kind elke dag naar school komt 

en !jdig aanwezig is! 

In een aantal gevallen kan afwezigheid gewe+gd zijn.  

(zie schoolreglement 3.3 Afwezigheden) 

Ouders die hun kinderen komen ophalen, wachten 

best aan de kant van de school, bij de zitbankjes. Dus 

niet aan de overkant, bij de buren.  

 

Schoolstraat 

Sinds vorig schooljaar heb-

ben we een schoolstraat! 

Joepie! Dit betekent dat de 

school niet toegankelijk is 

voor gemotoriseerde voer-

tuigen tussen 7u50 en 8u35, 

en tussen 15u15 en 15u45. Op woensdag is dit tussen 

12u00 en 12u30. Tijdens deze momenten zal de straat 

afgesloten zijn met een slagboom. Zo kunnen alle kin-

deren veilig van en naar school gaan! 

 

Opvang 

Vóór de schooluren: 

• vanaf 7 uur tot 7.45 uur in de kleuterschool Jozef 

Pierrestraat 104 

• vanaf 7.45 uur is onze speelplaats open. 

Na de schooluren: 

• vanaf 15.45 uur tot 18 uur in de opvangklas. 

Woensdagnamiddag : geen opvang. 

Prijs: 0.45 euro per begonnen kwar7er (gezinskor7ng 

vanaf 2
e
 kind) 

Deze factura7e wordt geregeld door de vzw Kinderop-

vang Leuven 



2 

 

Eten & drinken op school 

Alle kinderen eten hun boterhammen op in de eigen 

klas. Breng je herbruikbare brooddoos mee en zet er 

je naam op. Ook fruit- en koekendoosjes zien we 

graag in herbruikbare vorm en met je naam erop. Dus 

geen zakjes, aluminiumfolie of plas7c verpakkingen.  

Als drankje kiezen we voor een gezonde oplossing die 

tevens gra7s is en drinken we allemaal kraantjeswa-

ter! Het is erg handig als je ’s ochtends je hervulbare 

drinkbus (50cl) thuis al vult met water. Het is niet toe-

gelaten drank in blik, brik of glas mee te brengen. 

Eventueel afval wordt mee terug naar huis gegeven. 

Ook bij de naschoolse opvang.  

Rijen  

’s Middags zijn er geen begeleide rijen, kinderen wor-

den afgehaald of mogen alleen naar huis (wel 

schri>elijke toela7ng nodig!) 

’s Avonds zijn er begeleide rijen tot de volgende plaat-

sen: 

• Patroonschapstraat, Jozef Pierrestraat, Jeugd-

straat + oversteken 

• Patroonschapstraat, Diestsesteenweg + over-

steken. 

Gym 

Een gymbloesje met het schoollogo is verplicht en is 

te koop op het secretariaat. De prijs is 9,00 euro 

Blauw gymbroekje (vrijblijvend te koop): 

Maat 140/152/164:  10,00 euro 

Maat 176:    11,50 euro 

Maat S/M/L:   12,50 euro 

Fruitdag 

Elke schooldag is een fruitdag! 

Op woensdag krijgen de leerlingen een stuk fruit, 

deels gesubsidieerd vanuit het Leuvense Schoolfruit 

project (4
de

 – 5
de

 – 6
de

 leerjaar). 

Daarnaast moedigen we alle kinderen aan elke voor-

middag een zelf meegebracht stukje fruit te eten.  

Koeken kunnen in de namiddag, na de lunch of 7jdens 

de naschoolse opvang. De vuilnisbakken op de speel-

plaats werden verwijderd met uitzondering van de GFT 

bak een 1 restafvalvuilbak. 

Verloren voorwerpen 

Ieder jaar vinden we ontzeGend veel jassen en truien 

her en der. 

Ook brooddozen blijven achter. De getekende exempla-

ren kunnen we terug geven aan de eigenaar. Maar we 

vonden spij7g genoeg niet veel namen.  

Dus hierbij nog eens een oproep om al de spullen van 

je kind, zeker ook de jassen en brooddozen, van de 

naam te voorzien. 

Ouderraad 

Onze school hee! een zeer gezellige en dynamische 

ouderraad! 

De ouderraad bestaat uit een groep ouders die mee 

willen praten, denken, plannen en meewerken met de 

direc7e en het schoolteam aan het opvoedings– en 

onderwijsgebeuren op onze school.  

Door deze samenwerking kunnen we de school nog be-

ter maken voor onze kinderen. 

De eerste vergadering van de ouderraad van dit nieu-

we schooljaar vindt plaats op maandag 24 september 

2017 om 20u15 op school. Wil je graag meedenken? 

Van harte welkom! 

Wie zijn al die supermensen die samen instaan voor 

een geweldig schooljaar voor onze kinderen? We 

stellen het leerkrachtenteam graag aan jullie voor! 

Eerste leerjaar 

Wie is wie? 

Juf Tinne, meester Bart, juf Mieke en juf Lore 
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Juf Hilde, meester Kristof en juf Cindy 

Derde leerjaar 

Juf Rieja, juf Ann, juf Hilde en meester Vincent 

Vierde leerjaar 

Juf Lore, juf Sophie en juf Veerle 

Vijfde leerjaar 

Juf Inge, juf Astrid en juf Marijne 

Juf Evelien, juf Mariska en juf Bénédicte 

Het zorgteam 

Tweede leerjaar 

Juf Wendel, juf Mieke, meester Pieter en juf Ilse 

Gym 

Juf Sofie en meester Diederik 

Direc!e & beleidsondersteuning 

Meester Pieter, juf Karien en meneer Geert 
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