
HET KASTANJEBLAD 
 

In september stapte het 
Kastanjeteam mee in het verandertraject 
2in1. Als school willen we een antwoord 
vinden op de uitdagingen die het leerplan 
Zin in Leren – Zin in Leven (= ZILL) ons 
biedt. ZILL is het leerplan waarmee we 
sinds 1 september 2020 werken.  

Je zag het al aan ons rapport. Op school 
werken we niet enkel aan wiskunde en taal 
of oriëntatie op de wereld. ZILL werkt 
ontwikkelingsgericht. Er zijn 10 
ontwikkelvelden voor alle kinderen: van 2,5 
tot 12 jaar.  

 

 

 

Dit schooljaar verfijnde het Kastanjeteam de visie van De Kastanje. We kozen 7 
waarden die we voor De Kastanje erg belangrijk vinden. Vanuit deze waarden willen 
we onze school vorm geven. Je vindt deze 7 waarden in onze visie. 

 

 VISIE  

De Kastanje is een dorpsschool waar mensen met zorg en 
respect voor elkaar en voor de natuur samen leven en leren.  

We doen dit ontwikkelingsgericht waarbij kinderen hun 
talenten ontdekken en groeien in zelfstandigheid.  

Samen rond de Kastanje, dat werkt!  

 

 

 
Op onze website vind je bij elk woord wat meer uitleg. Je vindt er ook foto’s die de 
waarde illustreren. Neem zeker een kijkje => dekastanje.kbrp.be  

Dit is ZILL: Zin in Leren, Zin in 
Leven. Dit zijn alle 

ontwikkelvelden van het leerplan. 
Dit leert je kind op school. 



SCHOOLJAAR 2021-2022: DE KASTANJE HEEFT TALENT 

Dit schooljaar was ons jaarthema ‘Samen rond De Kastanje. Dat werkt.’ We werkten 
ook de waarde ‘zelfstandig’ uit. Het resultaat hiervan is een planbord in elke klas 
volgens de ontwikkellijn van het leerplan. 

Volgend schooljaar zetten we in op de waarde ‘talenten’. Ons jaarthema voor 2021-
2022 is ‘De Kastanje heeft talent!’ 

We starten in september met de voorbereidingen voor Circus 
De Kastanje. De kinderen oefenen nu reeds volop hun 
circustalenten op de speelplaats.  

Op zaterdag 25 september staan twee voorstellingen gepland 
in de circustent van Circus Picolini. De circustent zal op de 
weide bij De Bampoele in Krombeke staan. 

Meer info over de ticketverkoop volgt begin september.  

 

SCHOOLJAAR 2021-2022 - DE KASTANJE PROVEN 

We werken gelijkaardig aan het voorbije schooljaar. De graadsklas vormt één 
klasgroep. Afhankelijk van de grootte en de noden van de klas, wordt de klas 
opgesplitst voor taal en wiskunde. 

 leerkrachten  klasleerkracht wie?  

de rupsen  

& de vlinders 

juf Marijke & juf Kim 

 

juf Marijke jongste kleuters  
(k0/1) 

de bijtjes juf Marleen & juf Kim juf Marleen  

juf Kim 

oudste kleuters  
(K2/3) 

de bosmuizen juf Lien & juf Sibylle juf Lien 1ste leerjaar 

juf Sibylle 2de leerjaar 

de eekhoorntjes juf Saskia & juf Elise juf Saskia 3de leerjaar 

juf Saskia 4de leerjaar 

de herten  juf Katrien, meester Stef & juf Elise juf Katrien 5de leerjaar 

meester Stef  6de leerjaar 

LO juf Ellen  

meester Robin 

alle klassen 

2 klassen 

 



SCHOOLJAAR 2021-2022 – DE KASTANJE KROMBEKE 

We werken gelijkaardig aan het voorbije schooljaar.  Voor de vakken taal, wiskunde 
en wero werken we in graadsklassen. Voor de andere vakken werken we in 2 
groepen: 1-2-3 en 4-5-6. Ook voor zelfstandig werk zal er meer in deze 2 groepen 

gewerkt worden.  

 klasleerkracht wie? 

de vlinders juf Ingrid 

 

alle kleuters 

de veldmuizen juf Sarah 
 

1ste leerjaar 

2de leerjaar 

de konijnen juf Rita 3de leerjaar 

4de leerjaar 

de vossen meester Geert  5de leerjaar 

6de leerjaar  

LO juf Ellen  alle klassen 

 

SCHOOLJAAR 2021-2022: BELANGRIJKE DATA 1STE TRIMESTER + VRIJE DAGEN 

 
belangrijke data 1ste trimester 

 
schoolvrije dagen 

 
07.09.2021 infoavond De Kastanje Proven 
09.09.2021 infoavond De Kastanje Krombeke 
17.09.2021 strapdag 
19.09.2021 opbouw circustent  
                     (alle helpende handen welkom! ) 
22.09.2021 veldloop 
25.09.2021 Circus De Kastanje  
   afbraak circustent  
                     (alle helpende handen welkom! ) 
02.10.2021 15u Vormsel Proven     
                     17u Vormsel Krombeke  
                     (vormelingen 2020-2021) 
10.10.2021 9u30 Eerste Communie Proven  
   11u Eerste Communie Krombeke  
                     (communicanten 2020-2021) 
08.12.2021 start proefwerken 
21.12.2021 oudercontact De Kastanje Proven 
23.12.2021 oudercontact De Kastanje Krombeke  
 

06.10.2021    pedagogische werkdag  
11.11.2021    Wapenstilstand  
12.11.2021    vrije dag  
24.11.2021    pedagogische werkdag  
02.02.2022     pedagogische werkdag 
23.03.2022     pedagogische werkdag 
02.05.2022     vrije dag 
 
 

 
schoolvakanties 

 
30.10 – 7.11.2021     herfstvakantie 
25.12 – 9.01.2022    kerstvakantie 
26.02 – 06.03.2022 krokusvakantie 
02.04 – 18.04.2022 paasvakantie 
26.05 -29.05.2022  OLH-vaart 
04.06-06.06.2022  Pinksterweekend 
 

 
Save the date! 

23-24-25.02.2022    
driedaagse voor 3de, 4de, 5de leerjaar 

26.05.2022              Eerste communie  



OPROEP  

SCHOOLTUIN IN DE KASTANJE PROVEN 
SAMEN werken – NATUUR beleven – groene TALENTEN ontdekken 

In de school in Proven willen we graag starten met een 
school(moes)tuin.   

Dit is een initiatief van het oudercomité, de school en de 
Landelijke Gilde.    

Heb je groene vingers, en wil je graag een handje 
meehelpen bij het opstarten van de schooltuin? We 
kunnen raad én daad gebruiken. Samen met de 
leerlingen, die tijdens de middagspeeltijd kunnen 
meehelpen, of op een ander moment tijdens of buiten 
de schooluren.   

Ook in de vakanties blijven de plantjes en het onkruid groeien, dus ook dan zal het 
nodige onderhoudswerk nodig zijn.   

Heb je nog zaadjes, plantjes op overschot ? Heb je materiaal, schoppen, harkjes, 
kruiwagentjes… waar kinderhanden mee overweg kunnen. Ook dat kunnen we 
gebruiken, en kan afgegeven worden op school.    

We zoeken dus: schooltuin(groot)ouders en andere schooltuinvrijwilligers (buurman, 
buurvrouw, opa, oma, tante, nonkel, …), schooltuinmateriaal, schooltuinzaadjes en –
plantjes! 

Wil je meer info ? Neem gerust contact op met 
Herlinde Demyttenaere (mama van Cyriel, 
Oscar en Suzanne Busschaert) – 0472 60 18 
35 herlindedemyttenaere@hotmail.com  

 

 

 

VERKEERSBRIGADIERS  
Elke dag staan ze paraat: onze verkeersbrigadiers. Zij 
zorgen ervoor dat onze kinderen veilig de straat kunnen 
oversteken. 

We zoeken vrijwilligers die het team verkeersbrigadiers 
kan versterken. Kan jij (of je buurman, buurvrouw, opa, 
oma, tante, nonkel, …) af en toe helpen? Neem contact 
op met Liesbeth Lietaer (mama van Leon en Phil 
Vandenberghe) –l iesbethlietaer@hotmail.com  

mailto:herlindedemyttenaere@hotmail.com
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