
 

 

 

 
22 juni 2021 
Nieuwsbrief 
 
De eindproefjes voor het lager zijn afgerond en nu… aftellen naar de grote vakantie! 
Joepie! 
 
Het schooljaar eindigt op woensdagmiddag 30 juni om 11.15 uur. 
 

Activiteiten in de laatste dagen van juni: 
 
 

Dinsdag 22 
Einde proeven in de lagere school 
Frietjesdag op school: frietjes met kipnuggets 

Vrijdag 25 
Eindrapport mee naar huis (behalve 6de leerjaar) 
Sportdag voor de kleuters – springkasteel op de speelplaats 
Iedereen krijgt een ijsje!  

Maandag 28 
Digitaal oudercontact lagere school 
L5: fietstocht naar Waregem 

Dinsdag 29 
Schoolreis voor het lager naar Bellewaerde 
Uitstap met alle kleuters naar Hernieuwenburg 

Woensdag 30 
School is uit om 11.15 uur 
De naschoolse opvang sluit om 17.30 uur 

 

 
 

BELANGRIJKE DATA VOOR VOLGEND SCHOOLJAAR 2021-2022 

 
Eind augustus:  

 De nieuwe kleuterjuf van jouw kleuter komt kennismaken aan  huis!  
Jullie ontvangen hierover nog een mail na 23 augustus. 

 De kinderen van het lager maken kennis met hun nieuwe meester of juf.  
Jullie ontvangen hierover een mail na 23 augustus. 

 
      Baron van der Bruggenlaan 19 – 8710 Wielsbeke 

      056 66 64 75  

      directie@springeling.be       

      www.springeling.be 

 



 
 

 woensdag 1 september 2021 : start van het nieuwe schooljaar. 
 

 
Lokale verlofdagen 

 vrijdag 12 november  2021: lokale verlofdag = GEEN SCHOOL  
           (Er wordt die dag GEEN OPVANG voorzien in het Speelhuisje.) 

 maandag 7 februari  2022: lokale verlofdag = GEEN SCHOOL  
           (Er wordt die dag  GEEN OPVANG voorzien in het Speelhuisje.)   
 
 
Pedagogische studiedagen 

 maandag 4 oktober 2021: pedagogische werkdag voor de leerkrachten 
             = GEEN SCHOOL  
            (Er wordt die dag WEL OPVANG voorzien in het Speelhuisje.) 

 woensdag 4 mei 2022: pedagogische studiedag voor de leerkrachten 
                        = GEEN SCHOOL  
                        (Er wordt die dag WEL OPVANG voorzien in het Speelhuisje.) 

 
 

Vastgelegde vrije schooldagen / schoolvakanties voor schooljaar 2021-2022 
 

 Eerste trimester 
Herfstvakantie: van zaterdag 30 oktober ‘21 t.e.m  zondag 7 november ’21                                                                                                               

            Wapenstilstand: donderdag 11 november ’21             
            Kerstvakantie: van vrijdagmiddag  24 december ’21 tot en met  
            zondag 9 januari ‘22 
 

 Tweede trimester 
            Krokusvakantie: van  zaterdag 26 februari ‘22 tot en met zondag 6 maart ‘22 
            Paasvakantie van zaterdag 2 april ’22 tot en met paasmaandag 18 april ‘22 

 

 Derde trimester 
            O.L.H.- Hemelvaart: donderdag 26 mei ‘22 
            Brugdag: vrijdag 27 mei ‘22 
            Pinkstermaandag: maandag 6 juni ‘22 
 
Uitgestelde Eerste Communie & Vormsel 2021 

 zondag 26 september ‘21      Eerste Communie (10u) 

 zaterdag 18 september ‘21    Vormsel (17u) 
 

  

               De factuur van juni wordt op maandag 28 juni  
                       doorgestuurd of meegegeven. 
        (de voor- en naschoolse opvang van maandag 28, dinsdag 29 en  
                   woensdag 30  juni wordt gefactureerd in september)                                                                 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
Familienieuws 

                

Geboorte van Maxim, een broertje voor Thibaut Vermeulen (peuterklas) 
Geboorte van Marie, kleindochter van juf Cathérine 
Geboorte van Cef, een zoontje voor juf Maaike Vanhaverbeke 
Geboorte van Hala, een zusje voor Saad Khanjari (3de kl.klas) 
 
                             Van harte proficiat ! 
 
 

 
Overlijden van de opa van Jayden (2de kl.klas) en Jaylise (3de kl.klas) Dubois  
Overlijden van de grootvader van Amélie Mahieu uit de peuterklas 
Overlijden van de schoonmoeder van juf Maaike Vanhaverbeke 
Overlijden van de overgrootmoeder van Nora (L1B), Dré (L1A) en Léon (2de kl.klas) Maertens 
Overlijden van de overgrootmoeder van Raf (L2A) en Jef (3de kl.klas) Van Damme en 
                                                                Achille Van Assche (L4A) 
Overlijden van de overgrootmoeder van Louwie (L1B) en Juul (2de kl.klas) Vanslembrouck  
Overlijden van de grootmoeder van kinderverzorgster Ann Vandenabeele 
Overlijden van de grootvader van Thibe Vandecasteele (3de kl.klas) en Jutha Debrabandere     
Overlijden van de grootmoeder van juf Maaike Rousseeuw                                                                                           
                                                

Onze innige deelneming! 
 

Huwelijk van de ouders van Alexander Demurie (1ste kl.klas) 
Huwelijk van de ouders van Enno (3dekl.klas) en Art (L2A) Reynaert 
Huwelijk van de zoon van juf Trui 
 

                                                          Gefeliciteerd! 
 

 

 NIEUWS van het schoolbestuur over  
de afgeronde verbouwing van het oude klooster 

 
Het kloostergebouw 
 
Eindelijk ….. de eindstreep is in zicht.  
Op 1 september zullen jullie juf Carmine, de directeur niet meer in haar oude, vertrouwde 
bureau vinden, maar in haar gloednieuwe en ruimere bureau in het kloostergebouw. 
Daardoor kan ook het secretariaat een ruimere plek krijgen in het vroegere bureau van  juf 
Carmine. 
Niet alleen juf Carmine krijgt een nieuwe stek.  
Ook het slaapklasje voor de allerkleinsten, de zorgklas van meester Anthony,  
het bureau van onze ict-leerkracht Kimberly,  
de lerarenkamer, een vergaderruimte en een extra leslokaal zijn daar gehuisvest.  
Zelfs het oudercomité heeft er een bergruimte gekregen. 
Het is een werk van lange adem geworden, maar finaal zijn wij als schoolbestuur heel fier op 
deze realisatie. 
Het begon in 2003 toen wij van de zusters van 7 Weeën van Ruiselede de kans kregen om 
het kloostergebouw te kopen.  
De oude zusters die er nog woonden zouden immers verhuizen.  



Voor onze school was dat een welgekomen uitbreiding. 
De aankoop, plannen maken, subsidies aanvragen, architect aanstellen, aanbestedingen… 
een hele administratieve molen die maar heel langzaam draait.  
Met heel wat hindernissen, grote en kleine zijn we er toch geraakt.  
Een oud gebouw, daterend uit de 19e eeuw renoveren verloopt niet altijd even vlot!  
Maar het uiteindelijke resultaat mag er zijn.  
Als schoolbestuur zijn wij samen met de directie en leerkrachten blij jullie vanaf 1 september 
welkom te mogen heten in het vernieuwde kloostergebouw. 
 
Ann Teerlinck 
Voorzitter schoolbestuur 
 

 

Nieuws van het oudercomité 
       
 

Ook al viel er dit jaar door corona weinig te beleven voor ons oudercomité,  toch hebben we 
enkele verwezenlijkingen kunnen afvinken! 
 
- Zo schonken we € 3000 aan school voor de aankoop van nieuwe schoolbanken  
  voor het  eerste  leerjaar. 
 
- Vrijdag 25/06 organiseert het oudercomité het jaarlijkse eindejaarsbal  
  voor het 6e leerjaar. 
 
- Het nieuwbouwcomplex is ondertussen zo goed als klaar dus binnenkort 
  ruilen we ‘ons zolderke’ helemaal bovenaan in school gelegen in  
  voor een plekje in het nieuwe gebouw.  
  Wat voor ons een stuk efficiënter werken zal worden komend schooljaar. 
 
Wens jij ons enthousiast team ouders met honger naar activiteiten te 
vervoegen? Dat kan zeker!  
Onze eerste samenkomst zal namelijk doorgaan op 14/09/2021.  
Uitnodiging hiervoor volgt bij de start van het nieuwe schooljaar. 
 
We eindigen het schooljaar met een positieve blik op het jaar dat eraan komt 
en hopen jullie allen in goede gezondheid te mogen verwelkomen op een van 
onze activiteiten. 
We wensen jullie dan ook een fijne, zonnige en gezonde vakantie toe en tot in 
september... 
 

Het oudercomité. 
 
 
 
 

             

Het Springeling-team wenst u en uw familie 
een rustgevend en verkwikkend verlof toe! 

 
 

 

 


