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- leden van de ouderraad voor jullie inzet 

en engagement tijdens het voorbije school-

jaar.  

- ouders, grootouders,… die instaan voor 

leesgroepjes en fietsbegeleiding. 

- schoolteam dat jullie met veel geduld 

alle kinderen kennis en vaardigheden bijbren-

gen met aandacht voor hoofd, hart en handen.  

- vrijwilligers die instaan voor de opvang van de kinderen, 

het middagtoezicht, ... 

 

INSCHRIJVINGEN ZOMERVAKANTIE: 
 

 

Van vrijdag 01 t.e.m. donderdag 07 juli ‘22. 
 

Van maandag 22 t.e.m. woensdag 31 augustus ‘22. 
 

Tijdens de weekdagen en telkens van 9 tot 12 u. 
 

Passen deze momenten niet?  

Maak gerust een afspraak op een ander moment.  

Neem contact op via 0476/87.76.81 of directie@wimpelke.be. 

Vrije Basisschool ‘t Wimpelke 
 

Impedorp 57A 
9340 Impe 
 
053/80 18 26 
0476/87 76 81 (directie) 
 
E-mail: directie@wimpelke.be 
Website: www.wimpelke.be 
Facebook: VBS ‘t Wimpelke  

 

V.U. Ann Muylaert 

 

Huwelijk: 

- Peggy De Neve (kleuterjuf 

2K) & Alain Dewit treden in het 

huwelijk op zaterdag 16 juli ‘22 

om 11.30 u.  
 

De plechtigheid 

vindt plaats in 

het gemeente-

huis, Markt 1 te 

Lede. 

Familienieuws:  

“Voor altijd bij de Heer”: 

- De heer Arthur Lievens, echtgenoot van mevrouw Lutgarde Vinck 

en grootvader van Thibaut (2L) en Thomas (4L).  
 

Geboren te Aalst op 11 oktober 1946 en overleden te Lede op      

15 juni 2022. 
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WEET JE HET AL? 

 

Editie:  

zomer 2022 

Schoolteam ‘t Wimpelke wenst jullie allen en de kinderen  

    een fijne en ontspannende zomervakantie!  
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Het einde van het schooljaar is een feit. De zomervakantie gaat van 

start. We danken u dan ook van harte voor het vertrouwen dat u in 

onze school stelt. We hopen aan uw wensen te hebben voldaan. 
 

Ook volgend schooljaar willen we als team ons beste beentje voor-

zetten. We horen het graag als er iets beter kan. Zeg het voort als 

u tevreden bent.  
 

De voorbije weken hebben we niet stilgezeten. Stilletjes aan krijgt 

het komende schooljaar vorm. We willen u dan ook niks onthouden 

en tillen reeds een tipje van de sluier op. Op de volgende pagina’s 

kan u meer lezen over de verschillende lesopdrachten, geplande  

activiteiten, wijzigingen in het schoolreglement, facultatieve verlof-

dagen en pedagogische conferenties,  enz…  
 

Mocht u vragen hebben, kom gerust langs. We geven graag een  

extra woordje uitleg. 

 

EEN BLIK OP SCHOOLJAAR 2022-’23: 
 

Klasorganisatie: 

 

De personeelsbezetting dienen we nog even   

onder voorbehoud te nemen, dit omwille van 

eventuele onverwachtse wendingen binnen onze 

scholengemeenschap.  

 

 

Kleuterschool: 

1P/K:  Christa & Sabrina (kinderverzorgster)  

2K:   Peggy & Herlinde 

3K:   Wendy R 

 

Extra ondersteuning: Herlinde 
 

Kleuterturnen:      Hanne 
 
 

Lagere school:  
 

1L:  Hanne (?) 
2L:   Zoë  
3L:   Justine 
4L:   Annelies DR en Nadia 
5L:   Annelies DM en Nadia 
6L:   Natalie  
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Onze derdekleuterklassers zwaaien af! Volgend schooljaar 
zetten ze hun eerste stapjes in de lagere school. Veel succes 
meisjes en jongens in het eerste leerjaar! 

We nemen afscheid van onze zesdejaars! Zij zwaaien voor-
goed af van onze basisschool. Volgend schooljaar naar de 
middelbare school. Wat worden ze groot! Het ga jullie goed! 
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Aanpassingen schoolreglement: 

Volgend schooljaar ondergaat het schoolreglement enkele wijzigin-

gen. Hierbij reeds een oplijsting van de wijzigingen.  
 

Dit overzicht is onder voorbehoud van toekomstige wijzigingen aan 

de regelgeving met als ingangsdatum 1 september 2022. 
 

Begin september kunnen jullie op de schoolwebsite de actuele ver-

sie vinden. Meer info vernemen jullie tevens tijdens de infoavond.  
 

1. Vervroegd naar het lager onderwijs  

2. Verlengd verblijf in het lager onderwijs  

3. Getuigschrift basisonderwijs  

 3.1 Schrappen minimumleeftijd getuigschrift basisonderwijs  

 3.2 Schrappen aanvraag gelijkwaardigheid doelen bij onder-

 wijsinspectie voor leerlingen met een verslag die een IAC vol-

 gen  

4. Digitaal akkoord geven voor wijzigingen aan het pedagogisch 

 project of schoolreglement  

5. Verduidelijkingen  

 5.1 Specifiek voor schoolreglement van autonome lagere 

 school: toelatingsvoorwaarden lager onderwijs toegevoegd  

 5.2 Ontbinding ook mogelijk bij gewijzigd verslag voor leerling 

 die reeds een IAC volgt  

 5.3 Te laat ophalen van kinderen  

 5.4 Bedragen maximumfactuur  

 5.5 Specifiek voor schoolreglement van autonome kleuter-

 school: schrappen afwezigheid omwille van tuchtmaatregel  

 5.6 Preventiemaatregelen  

 5.7 Startdatum termijn beroepsprocedures definitieve uit-

 sluiting en niet-uitreiken getuigschrift basisonderwijs  

 

Schoolrekeningen: 

De eindafrekening wordt jullie een dezer via mail bezorgd. Mogen 
we vriendelijk vragen de betalingstermijn niet te overschrijden. 
 

Gelieve ook nog eventuele openstaande rekeningen te betalen. Zo 
kunnen we het schooljaar boekhoudkundig correct afsluiten. 
 

Bij vragen of problemen m.b.t. betalingen, kunnen jullie steeds bij 
de directie terecht voor discreet overleg.  
 

Tijdens de vakantie is de directie te bereiken de 1ste week van juli 
en de laatste 2 weken van augustus. 
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Lichamelijke opvoeding 1ste, 2de en 3de lj:     Hanne 
 

Lichamelijke opvoeding 4de, 5de en 6de lj:     Dirk 
 

Muzo-leerkracht:  Olga 
 

Halftijds zorgcoördinator:    Helga  
 

Extra ondersteuning:   Nadia, Olga en Helga 
 

Administratief medewerkster: Wendy H 
 

ICT-leerkracht:         Justine 
 

 

We nemen afscheid van Lissa en Bart. We danken hen voor de    

geleverde inspanningen, hun groot engagement en enthousiasme. 

Ze waren aangename collega’s. We wensen hen veel succes in de 

toekomst en zeggen graag tot ziens!  

   

Activiteiten: 

- Do 25/08/’22: kom gerust eens langs en maak kennis met de  

   nieuwe klasjuf(fen) (tussen 15 en 16 u). 

- Do 01/09/’22: start van het nieuwe schooljaar. 

- Di 06/09/’22: 19.30 u: startvergadering ouderraad. Nieuwe  

   leden zijn van harte welkom! 

- Wo 07/09/’22: viering begin schooljaar. 

- Vr 16/09/’22:  - Strapdag. 

   - Fiets check-up i.s.m. de gemeente Lede. 

   - Sportdag. Trek alvast een sportieve outfit aan! 

- Ma 19 t.e.m. vr 23/09/’22: sportweek 1ste en 2de leerjaar. 

- Wo 05/10/’22: - “Dag van de leerkracht”. 

   - “Saved by the bell”. 

- Do 06/10/’22: 20 u: schoolraad. 

- Di 11/10/’22: 19.30 u: ouderraad. 

- Vr 14/10/’22: - Actie missiemaand.  

   - Taartenslag (georganiseerd door de ouderraad). 

- Vr 14, za 15 & zo 16/10/’22: kermis Impe. 

- Do 20/10/’22: schoolfotografie.  

- Ma 07/11/’22:  bezoek van de Sint. 

- Ma 07 & di 08/11/’22: sport2daagse 5de en 6de leerjaar. 

- Vr 11/11/’22: Wapenstilstand (12 u bloemenhulde aan het 

      monument van de gesneuvelden op het  

      dorpsplein te Impe).  

- Di 15/11/’22: 19.30 u: ouderraad. 

- Za 19 t.e.m. zo 27/11/’22: voorleesweek. 
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- Vr 09/12/’22:  kersthappening (georganiseerd door de ouderraad). 

- Wo 21/12/’22: kerstviering. 

- Do 02/02/’23: “Maria Lichtmis” - Pannenkoekenverkoop   

   (georganiseerd door de ouderraad). 

- D1 07/02/’23: 19.30 u: ouderraad. 

- Ma 13/02/’23: 20 u: schoolraad. 

- Vr 17/02/’23:  carnaval op school. 

- Maart ‘23:  Jeugdboekenmaand: thema: “Geluk”. 

- Vr 17/03/’23: XperiLAB 5de en 6de leerjaar. 

- Za 18 & zo 19/03/’23:  eetfestijn. 

- Wo 29/03/’23: paasviering. 

- Vr 31/03/’23: - Paasklokken. 

   - Sobere maaltijd. 

   - Vastenvoettocht. 

   - Bezoek Oxfam wereldwinkel. 

- Di 18/04/’23: 19.30 u: ouderraad. 

- Ma 24 t.e.m. vr 28/04/’23: sportweek 3de en 4de leerjaar. 

- Za 29 & zo 30/04/’23: Plechtige Communies (Lede, Oorde-

   gem & Smetlede). 

- Do 04/05/’23: sportdag 1ste en 2de leerjaar. 

- Za 06/05/’23: schoolfeest. 

- Di 09/05/’23: sportdag 3de en 4de leerjaar. 

- Do 11/05/’23: sportdag 5de en 6de leerjaar. 

- Za 13/05/’23: Eerste Communie - 10 u - Sint-Martinuskerk 

   Lede (communicanten Impe en Oordegem). 

- Di 13/06/’23: 20 u: schoolraad. 

- Ma 19 t.e.m. vr 23/06/’23: avonturenklassen te Durbuy 5de en  

   6de leerjaar. 

- Di 20/06/’23: 19.30 u: ouderraad. 

- Wo 21/06/’23: onthaalmoment instappers 1 september. 

- Wo 28/06/’23: doorschuifdag.     

- Do 29/06/’23: proclamatie 6de jaars. 

- Vr 30/06/’22:  - Viering einde schooljaar. 

   - Laatste schooldag tot 12.05 u. 

 

Pedagogische studiedagen: 

- Wo 30/11/’22 

- Wo 22/03/’23    Geen school / geen opvang! 

- Wo 26/04/’23 
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Facultatieve verlofdagen: 

- Ma 17/10/’22 

- Vr 27/01/’23 

 

Vakanties: 

- Herfstvakantie: van ma 31/10  t.e.m. vr 04/11/’22 

- Kerstvakantie: van ma 26/12/’22 t.e.m. vr 06/01/’23 

- Krokusvakantie: van ma 20 t.e.m. vr 24/02/’23 

- Paasvakantie: van ma 03 t.e.m. vr 14/04/’23 

- Dag van de Arbeid: ma 01/05/’23 

- Hemelvaartsdag & brugdag: do 18 & vr 19/05/’23 

- Pinkstermaandag: 29/05/’23 

 

Infoavond, individuele oudercontacten en rapporten: 

- Di 13/09/’22: infoavond    

   * Kleuterschool: 19 - 20 u 

   * Algemeen infomoment m.b.t. nieuwigheden op  

   school: 20 - 20.30 u  

   * Lagere school: 20.30 - 21.30 u 

- Van ma 24 t.e.m. do 27/10/’22: individueel oudercontact lagere  

   school 

- Do 27/10/’22: rapport 1 - lagere school 

- Van ma 07 t.e.m. do 10/11/’22: individueel oudercontact kleuter-

   school 

- Vr 23/12/’22: rapport 2 - lagere school 

- Van ma 13 t.e.m. do 16/02/’23: individueel oudercontact 1ste  

   t.e.m. 5de leerjaar.  

- Do 16/02/’23: rapport 3 - lagere school 

- Van ma 27/02 t.e.m. do 02/03/’23: individueel oudercontact  

   kleuterschool en 6de leerjaar m.b.t. studiekeuze  

   secundair onderwijs 

- Van ma 24 t.e.m. do 27/04/’23: individueel oudercontact -  op  

   uitnodiging van de school 

- Vr 28/04/’23: rapport 4 - lagere school 

- Vr 30/06/’23: rapport 5 - lagere school  

    

  
 
 
 


