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Schoolteam ‘t Wimpelke wenst iedereen  
een avontuurlijk en boeiend nieuw schooljaar!  

 
  
 

 
 

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 

 

Schoolteam 2022-’23 

Met z’n allen 10 maanden 

op ontdekkingstocht:  

 

ter land, ter zee en in de 

lucht! 
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WEET JE HET AL? 

 

Editie:  

september 2022 

Hier en daar een 
 

nieuw gezichtje.  
 

Hopelijk voelen  
 

de nieuwkomer- 
 

tjes zich snel  
 

thuis op school. 

Wat een blij weerzien  
 

op de eerste schooldag.  
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Het is weer zo lang geleden 

Dat ik jou nog heb gezien 

Ben je gegroeid, ben je gekrompen? 

Of heb jij een baard misschien? 

Heb je nog die zomersproetjes? 

En die vlechtjes in je haar? 

Nog heel even en ik weet het 

Want straks zien wij elkaar 

Want wij gaan vliegen, vliegen, vliegen 

Heel hoog in de lucht 

En wij gaan lopen, lopen, lopen 

Als een muisje op de vlucht 

Dan gaan we rijden, rijden, rijden 

Rijden met de trein 

En gaan we varen 

Om snel bij jou te zijn 

… 
 

Met ons gloednieuw jaarthema: “’t Wimpelke op avontuur: ter land, ter zee 

en in de lucht” gaan we volop op ontdekkingstocht. We laten de kinderen 

vooral veel ontdekken en ervaren over wat er buiten en om hen heen ge-

beurt. 
 

Er is aandacht voor de elementen (lucht, water, aarde), 

maar ook voor bewegen en sport. Tevens krijgen de kin-

deren de kans tot het geven van eigen input. Misschien 

wensen ze meer te weten te komen over: 

 Welke vervoersmiddelen zijn er allemaal?  

 Hoe kan het dat de wolken bewegen?  

 Hoe kan het dat een vliegtuig in de lucht kan zwe-

ven?  

 Waarom drijft een paperclip op water?  

 Enz… 
 

Ik wens iedereen een avontuurlijke en boeiende ontdekkings-

tocht doorheen het nieuwe schooljaar.  
 

Ann  Muylaert, directrice 
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5. Verduidelijkingen  

 5.1 Specifiek voor schoolreglement van autonome lagere 

 school: toelatingsvoorwaarden lager onderwijs toegevoegd  

 5.2 Ontbinding ook mogelijk bij gewijzigd verslag voor leer-

 ling 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  
 
 

Afspraken op school: 
- voor- en naschoolse opvang: 
tussen 7 - 8 u en 16 - 18 u. Laat lagere schoolkinderen zoveel   
mogelijk zelfstandig de school binnenkomen. 
 

- aankomst op school: 
vanaf 8 u staat de opvangjuf aan de rode lijn op de speelplaats. 
Kleuters en lagere schoolkinderen nemen voor de schoolpoort af-
scheid van de ouders.  
- regeling m.b.t. het verlaten van de school na schooltijd: 
* eerst verlaten de 3 rijen de school (kerk, Lange Haag en Ledezij-
destraat). Verleen de schoolverlaters een ruime doorgang!  
* hierna vertrekken de lagere schoolkinderen die worden afge-
haald. De kinderen verzamelen t.h.v. het 4de leerjaar en verlaten 
pas de school op teken van de verantwoordelijke leerkracht. Eerst 
de fietsers met de fiets aan de hand, vervolgens de voetgangers. 
Kinderen die hun kleuterzusje en/of –broertje meenemen gaan de-
ze afhalen aan de kleuterklas.  
* pas nadat alle lagere schoolkinderen de school hebben verlaten, 
betreden de ouders de speelplaats om hun kleuter af te halen aan 
hun klas. Tot dit moment blijven de kleuters onder toezicht van 
hun kleuterjuf. 
 

- Lagere schoolkinderen die gebruik maken van de studie kunnen 
tegen 16.05 u worden afgehaald. Ze worden door de juf begeleid 
tot aan de schoolpoort. Wie niet wordt afgehaald, sluit aan bij de 
naschoolse opvang.  
 

- We vragen ook uw kind niet af te zetten op de versmalde rij-
strook. Stoppen op de versmalde rijstrook of parkeren op het voet-
pad ter hoogte van de schoolpoort brengt niet alleen uw kind maar 
ook andere kinderen in gevaar.  
 

- We starten dit jaar met Teams, als enig communicatiekanaal naar 
ouders toe.  
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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  

 

Aanpassingen schoolreglement: 

Het schoolreglement ondergaat enkele wijzigingen. 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 versie 

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  
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Klasorganisatie: 

Kleuterschool: 

1P/K:  Christa & Sabrina (kinderverzorgster)  

2K:   Peggy (17/24) & Herlinde (7/24) 

3K:   Wendy R 
 

 

Extra ondersteuning: Herlinde 
 

Kleuterturnen:      Hanne 
 

Peggy neemt een verlofstelsel op. Haar verlof wordt opgenomen op 
maan-, dins-, donder- en vrijdag telkens in de namiddag. Tijdens 
haar afwezigheid wordt de klas opgevangen door Herlinde. 
 
Lagere school:  
 

1L:  Hanne H  
2L:   Zoë  
3L:   Justine 
4L:   Annelies DR (16/24) en Nadia (8/24) 
5L:   Annelies DM (18/24) en Nadia (6/24) 
6L:   Natalie  
 

Lichamelijke opvoeding 1ste, 2de en 3de lj:     Hanne S 
Lichamelijke opvoeding 4de, 5de en 6de lj:     Dirk 
 
 

Muzo-leerkracht:  Olga 
 
 

Halftijds zorgcoördinator: Helga  
 
 

Extra ondersteuning:   Helga (1ste graad) 
     Olga (2de graad)     
     Nadia (3de graad) 
 
 

Leerkrachtenplatform:  Laura 
 
 

Administratief medewerkster:  Wendy H 
 
 

ICT-leerkracht:          Justine 
 

Annelies DR en Annelies DM nemen beiden een verlofstelsel op. Tij-
dens hun afwezigheid worden de klassen opgevangen door Nadia. 
Voor een optimale werking worden de uurroosters opgesteld met 
afgebakende vakken per leerkracht. Meer hierover op de infoavond. 
 
Kinderverzorgster Sabrina is jammer genoeg na een medische     
ingreep in het voorjaar onvoldoende gerevalideerd om het nieuwe 
schooljaar aan te vatten. Zij wordt alvast tot aan de herfstvakantie 
vervangen door Jade. We heten Jade van harte welkom en wensen 
haar veel werkvreugde toe.  
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Activiteiten: 

- 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. 

- 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. 
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- 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 

 

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 

 

    


