
 

 

 
Kester, 23 augustus 2022 
 
 

Beste ouder  
 
Hopelijk hebben jullie van een goede vakantie kunnen genieten en kijken zowel jullie als jullie 
kinderen uit naar het nieuwe schooljaar. 
 

       Van harte welkom in onze school, Dorpsschool Kester! 
       Jullie kozen voor een school: 

- in een groene omgeving; 
- met een gemotiveerd schoolteam; 
- met een enthousiast oudercomité; 
- met een democratisch verkozen leerlingenparlement; 
- die kwaliteitsvol onderwijs biedt; 
- die leerlingen goed voorbereidt op het secundair onderwijs; 
- die (nog altijd) in de mogelijkheid is om veel educatieve uitstappen te organiseren; 
- die een heel schooljaar lang gaat zwemmen vanaf de derde kleuterklas; 
- die veel aandacht besteedt aan gezondheid en lichaamsbeweging; 
- die (nog altijd) geen bijdrage vraagt voor het middagtoezicht; 
- die warme maaltijden aanbiedt; 
- die vorig schooljaar een aantal nieuwe lokalen gebouwd heeft; 
- waar opvang is van 6.30 uur tot 18.30 uur; 
- waar busvervoer (thuis-school) is in Kester en Leerbeek; 
- … 

 
Eerste schooldag 
 
Om het schooljaar gezellig in te zetten, bieden we vóór de aanvang van de lessen (tussen  
8.30 uur en 8.55 uur) aan alle ingeschreven leerlingen en hun ouders/grootouders  een kopje       
koffie/fruitsap en koffiekoek aan. (Het ontbijt wordt aangeboden door de gemeente Gooik.) We     
bedienen op de parking van zaal Ons Huis in De Ham. 
 
Jaarthema  
 

       Het jaarthema van het schooljaar 2022-2023: “GEEF KLEUR AAN…” (weldra meer uitleg op de  
       website van onze school). 
 
 
      Communicatie 

Op onze website www.dorpsschoolkester.be vinden jullie vanaf 1 september onze aangepaste 
schoolbrochure, activiteitenkalender, menu van de warme maaltijden, korte mededelingen,… . 
Het “ouderplatform” van onze softwareleverancier “Broekx” gebruiken we verder om met 
jullie te communiceren. Hiervoor moeten we beschikken over jullie e-mailadressen. Daarom 
vragen we steeds naar jullie e-mailadres. 
Met vragen of bezorgdheden hoef je niet te wachten tot de geplande oudercontacten.  
Elk personeelslid op school kan je ook bereiken via voornaam.naam@dorpsschoolkester.be. 

http://www.dorpsschoolkester.be/
mailto:voornaam.naam@dorpsschoolkester.be


 

 

 
 
 

        Leerkrachten op onze school 

• Kleuterschool: juf Nancy Dekens en juf Yasmine Broeckhove (onthaalklas), juf Veerle 
Hofkens (1KK), juf Annemie Van Mulders (2KK), juf Anne Moonens (3KK), juf Sandra 
Decoster(kinderverzorgster). 

• Lagere school: juf Sofie Van den Driessche (1ste lj ),  juf Sarah Van Cauwelaert (2de lj A), juf 
Anke Boriau (2de lj B), juf Katrien De Raes (3de lj), juf Carine De Vits (4de lj), juf Laura 
Dedobbeleer (5de lj), juf Lynn Danis (6de lj), juf Chantal Van Sinay en juf Anne Bellemans  
(ambulante leerkrachten). 

• Zorg: juf Stephanie Nachtergaele 

• Sport: meester Laslo Christleven, juf Ester, juf Yasmine Broeckhove 
 

De kinderen die in het schooljaar 2021-2022 bij juf Anke in 1B zaten gaan naar 2A; de kinderen die bij juf Sofie 
in 1A zaten gaan naar 2B. 

 
Ingangen en uitgangen (idem vorig schooljaar) 

• Kleuterschool: in- en uitgang langs De Ham (aan zaal Ons Huis). 

• Lagere school: ingang Bruneaustraat (grijze poort); uitgang via zwart poortje langs 
Bruneaustraat naast opvanglokaal. 

• Buitenschoolse opvang: in- en uitgang zwart poortje langs Bruneaustraat. 
 
  
 
       Infomomenten op dinsdag 30 augustus voor de ouders van de ingeschreven kleuters en  
       leerlingen        
       Kennismaking met de leerkrachten en de werking in de klas. Tevens is er de mogelijkheid om  
       vragen te stellen aan de leerkracht en de ouders van de klasgenoten te ontmoeten.  
       Omwille van het groot aantal mensen in een klaslokaal vragen we om, indien mogelijk, 
       de kinderen niet mee te brengen die avond.    

• Kleuterschool: 18.30 uur (onthaalklas en 1ste kleuterklas) 
                            19.15 uur (2de kleuterklas en 3de kleuterklas) 

 

• Lagere school:  18.30 uur (5de en 6de leerjaar) 
                            19.15 uur (3de en 4de leerjaar) 
                            20.00 uur (1ste en 2de leerjaar) 
 
 

        Buitenschoolse opvang 

• Elke dag vanaf 6.30 uur op school. Na de schooldag tot 18.30 uur op school op maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag. Op woensdagnamiddag zal de buitenschoolse opvang 
centraal gebeuren in Strijland (info gemeente Gooik) 

 
 
 
 
 



 

 

 
      
  Meerdaagse uitstappen 

• Sportklassen: 15, 16 en 17 maart 2023 (3de en 4de leerjaar) 

• Stemklassen (oktober, onder voorbehoud) 

• Stadsklassen (oktober, onder voorbehoud) 
     
 
 Vakantie, vrije dagen en pedagogische studiedagen 2022-2023 
 

• Vrije dagen: maandag 26 september, vrijdag 11 november, maandag 1 mei, donderdag 18 
mei, vrijdag 19 mei, maandag 29 mei, maandag 5 juni. 

• Pedagogische studiedagen: woensdag 12 oktober, woensdag 25 januari, vrijdag 10 
februari, woensdag 22 maart. 

• Vakantie: van 31 oktober tot en met 6 november (herfstvakantie), van 26 december tot en 
met 8 januari (kerstvakantie), van 20 februari tot en met 26 februari (krokusvakantie), van 
3 april tot en met 16 april (paasvakantie). 

 
 
Facturatie 
Uw factuur voor alle uitstappen van één dag en andere eindtermgebonden activiteiten zoals 
zwemmen, LO, projectdagen,…zal in het totaal maximum € 90,00 bedragen voor een kind uit de 
lagere school / € 50,00 voor een kleuter. De werkelijke prijs zullen we vermelden op de 
activiteitenkalender. De  meerprijs wordt door de school betaald. 
 
 
Warme maaltijden en drank op school 
Wij bieden de mogelijkheid aan om op school warme maaltijden en drankjes aan te kopen. 
Prijs voor een warme maaltijd: € 4,00 (de prijs bij het cateringbedrijf is t.o.v. vorig schooljaar fors 
gestegen). 
Prijs voor een drankje (melk, chocomelk, water, fruitsap): € 0,60. 
 
 
Drie maal per jaar is er een eucharistieviering voor en door de kinderen in de kerk van Kester. 
Iedereen is er van harte welkom (21 september, 22 december en 28 juni, telkens om 9.30 uur). 
 
 

 
Aarzel niet ons te contacteren indien jullie nog vragen hebben. 
Meer informatie is ook terug te vinden op onze website www.dorpsschoolkester.be  
 
We kijken er naar uit om er met de kinderen een boeiend en kleurrijk schooljaar van te maken en 
danken jullie alvast voor jullie medewerking. 
 
 
Gerda Jacobs 
Directeur 
 

http://www.dorpsschoolkester.be/


 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


