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Lembeke 5 juli 2022 

EINDE SCHOOLJAAR – ENKELE AFSPRAKEN 

 

Bij het einde van het schooljaar is het wellicht goed om enkele afspraken te maken. 

 

- Op donderdag 30 juni om 12.10  u. gaan alle leerlingen met vakantie en wordt de school gesloten.  

- Het nieuwe schooljaar start op donderdag 1 september 2022.  

 

Volgende data liggen nu al vast: 

 

Donderdag  25 augustus om 19.30 u. : infoavond voor de kleuterklassen 

Zaterdag 27 augustus van 09.00 u. tot 10.00 u. : meespeelmoment in alle kleuterklassen 

Maandag 29 augustus vanaf 12.00 u. : klaslijsten op de website van de school 

Donderdag 1 september: start schooljaar 2022 – 2023. De oudervereniging biedt alle ouders om half 

negen graag een kopje koffie en een versnaperingetje aan in de refter.  

Maandag 5 september: infoavond derde en vierde leerjaar om 19.30 u.  

Dinsdag 6 september: infoavond vijfde en zesde leerjaar om 19.30 u. 

Donderdag 8 september: infoavond eerste en tweede leerjaar om 19.30 u. 

Vrijdag 16 september: after-school-party (LOV  Lembeekse Oudervereniging) 

Vrijdag 23 september: scholenveldloop voor de klassen van de lagere school 

Woensdag 28 september: breng je sportclub naar school 

Maandag 3 oktober: eerste facultatieve vrije dag 

Woensdag 19 oktober: schoolfoto’s: broers en zussen 

Donderdag 20 oktober: schoolfoto’s: individuele foto’s 

Vrijdag 21 oktober: dag van de jeugdbeweging 

Zaterdag 29 oktober: Halloweentocht (LOV)  

Zaterdag 29 oktober: herfstvakantie tot en met zondag 6 november  

Vrijdag 11 november: herdenking Wapenstilstand 

Woensdag 23 november: pedagogische studiedag scholengemeenschap (leerlingen vrijaf) 

Zaterdag 24 december: kerstvakantie tot en met zondag 8 januari 

Vrijdag 17 februari: Carnavalstoet (LOV) 

Zaterdag 18 februari: Krokusvakantie tot en met zondag 26 februari 

Zondag 26 maart: Schoolfeest 

Zaterdag 1 april: Paasvakantie tot en met zondag 16 april 

Zondag 14 mei: Moederdag 

Zaterdag 29 april: Quiz (LOV) 

Donderdag 18 mei: Hemelvaartweekend tot en met zondag 21 mei 

Maandag 22 mei: Zeeklassen tweede leerjaar tot en met vrijdag 26 mei 

Maandag 29 mei: Pinkstermaandag 

Vrijdag 9 juni: Tweede facultatieve vrije dag 

Zondag 18 juni: Vaderdag 

Vrijdag 30 juni: Laatste halve schooldag 
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De openingsuren van de school blijven ongewijzigd:  

 

08.30 u. – 10.10 u. : blok 1 

10.10 u. – 10.30 u. : pauze 

10.30 u. – 12.10 u. : blok 2 

12.10 u. – 13.40 u.  : middagpauze 

13.40 u. – 15.20 u. : blok 3 

15.20 u. – 15.35 u. : speelmoment 

 

De speelplaatsen gaan open om 8.15 u. en om 13.25 u.  

Voor deze tijden kunnen de leerlingen de school niet betreden.   

 

Vanaf maandag 29 augustus 2022 om 12.00 u. kan u de lijsten met de klasverdeling voor het schooljaar 

2022-2023 raadplegen via de website van de school (www.deheirakker.be). We hopen op die wijze zoveel 

mogelijk duidelijkheid te scheppen voor de start van het schooljaar op 1 september.  

 

Hieronder kan je alvast de voorlopige verdeling van de klassen voor volgend schooljaar zien. Bij het 

toewijzen van de leerlingen aan de verschillende klassen kunnen we geen rekening houden met de 

persoonlijke voorkeur van leerlingen of ouders.  

 

Kleuterklassen: 

- Peuters/1K A: juf Jozefien 

- Peuters/1K B: juf Delphine 

- 1K/2K A: Juf Cynthia 

- 1K/2K B: Juf Sofie 

- 2/3K A: juf Laura 

- 2/3K B: juf Lies 

- Zorg: juf Isolde 

- Gym: juf Greta 

 

Klassen lager: 

- 1 A: juf Ludwine 

- 1 B: juf Kim 

- 2 A: juf Mieke 

- 2 B: juf Jozefien 

- 3 A: Juf Tiny 

- 4 A: juf Petra 

- 5 A: juf Audrey 

 

- 5 B: juf Sofie 

- 6 A: juf Iris 

- 6 B: juf Clara-Belle 

- Zorgcoördinatie: juf Ann en juf Amber  

- Gym: juf Marjolein 

- Zorg: juf Amber en juf Lisa 

 

Tijdens de vakantie is het secretariaat 's voormiddags geopend voor inschrijvingen tot en met vrijdag 1 

juli. Vanaf dinsdag 16 augustus zal er terug permanentie zijn.  

Gelieve voor alle zekerheid eerst telefonisch een afspraak te maken (09 377 80 04).  

 

Bij deze willen we ook nog melden dat meester Paul en mevrouw Carine (secretariaat) op pensioen gaan. 

We danken beide collega’s voor hun grote inzet en betrokkenheid bij de school. Tevens wensen we hen nog 

veel gezonde jaren en hopen we dat zij voluit kunnen genieten van de vrije tijd die hen wacht. In 

september verwachten we twee nieuwe collega’s.  

 

Mogen wij u tenslotte allemaal een bijzonder aangename en ontspannende vakantie toewensen. Zo kunnen 

we op 1 september 2022 een nieuw schooljaar aanvatten met een uitgeruste geest in een uitgerust 

lichaam.  

 

Met vriendelijke groet 

 

Het schoolteam van De Hei(r)akker 

http://www.deheirakker.be/

