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Samen rond De Kastanje. Dat werkt! 

 
 
Beste ouders, 
 

Bijna 1 september!  De afgelopen weken waren bijzonder druk op school.  Klassen werden 
klaargestoomd, materiaal uitgepakt,  kasten verhuisd en zelfs geschilderd.  Ondertussen 
werden ook overlegmomenten ingebouwd en werd druk vergaderd.  Ook de administratie 
draait weer op volle toeren. 

De leerkrachten zijn er alvast klaar voor en hebben er zin in…  Hopelijk de kinderen ook.  

We mogen ook enkele nieuwe kinderen verwelkomen in De Kastanje.  In Proven starten 5 
peuters  en er zijn ook 2 nieuwe gezichtjes in het eerste kleuter.  In Krombeke start 1 
nieuwe leerling  in de peuterklas.  

 

Jaarthema “Geluksvogels” 
“Veel pluimen maken sterke vleugels” 
Het jaarthema is gebaseerd op het boek “Geluk voor kinderen” van Leo Bormans.  In de 
loop van het schooljaar zullen we rond verschillende vogels werken.  Op die manier leren 
kinderen de verschillende pijlers van geluk kennen.  

 

 

Over het boek: 
Geluksexpert Leo Bormans, auteur van het succesvolle ‘The World Book of 
Happiness’, schreef ook voorleesverhalen voor kinderen over de tien sleutels van 
geluk. 
 
“Geluk voor kinderen” is een speelse zoektocht naar oprecht geluk en een warm 
nest. 
Dit boek leert je het leven te ervaren als een feest. Positief en hoopvol ingesteld 
zijn, maakt je veerkrachtiger en gelukkiger. Maar hoe doe je dat? De tien vogels in 
dit boek geven raad: ontdek waar je goed in bent, wees niet bang, maak plannen, 
werk samen, houd vol, realiseer je dromen en maak anderen gelukkig. 
Zo maak jij zelf van elke dag een feest. 
 

 



Juf Marijke zal op 1 september helaas niet starten.  Juf Kim wordt klastitularis van de 
vlinderklas.  Zij wordt geholpen door juf Elise Denolf op maandag, dinsdagvoormiddag en 
donderdag.  Op dinsdagnamiddag en woensdag krijgt ze hulp van juf Jolien Gruwier.  Op 
vrijdag zien de kinderen van de vlinderklas kinderverzorgster Ines terug. 

 

Maak kennis met onze nieuwe leerkrachten:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juf Alison, De Kastanje Proven, hertenklas 

Juf Elise, De Kastanje Proven,  
vlinders op maandag, dinsdagvoormiddag en 
donderdag  

Juf Jolien, De Kastanje Proven, vlinders op 
dinsdagnamiddag en woensdag 



Door de stijgende energie-, grondstof-, brandstofprijzen en loonkosten wordt de prijs 
voor het middagtoezicht, de warme maaltijden en het zwemmen verhoogd. 

Volgende prijzen worden gehanteerd vanaf dit schooljaar: 

Prijs middagtoezicht €1,25 

Prijs warme maaltijd kleuter €3,20 

Prijs warme maaltijd lager €4,20 

 

Prijs busvervoer naar het zwembad €5,75 

Prijs zwembad derde kleuter € 1,10  
(sedert dit schooljaar gaan de derde kleuters mee zwemmen tijdens het eerste trimester)  

Prijs zwembad eerste graad €1,25 

Prijs zwembad L3-L4 en L5 €1,50 
* Het zwemmen voor het zesde leerjaar, wordt net zoals de vorige schooljaren niet 
doorgerekend aan de ouders. 

 

 

 

Op dinsdag 29 augustus zijn de werken in Proven begonnen.  Er werd gestart met de 
afbraak van de berging.  We zijn benieuwd hoe de nieuwe lokalen vorm zullen krijgen dit 
schooljaar.  

De berging wordt afgebroken en vervangen door een nieuwbouw om alle poetsmateriaal, 
buitenspeelgoed en materiaal van de klusjesman op te bergen.  Op de eerste verdieping 
van de berging komt een zorglokaal en vergaderruimte.  

Op de hoge speelplaats komt er een nieuw klaslokaal tussen de vlinderklas en de 
administratie.  Een deel van die speelplaats wordt vervangen door een groenzone en er 
komt ook een nieuw afdak op de hoge speelplaats.   

Tegen de zomer van 2023 zouden de werken klaar moeten zijn. 

 



 

Koop je vaak online, dan kun je De Kastanje steunen.  Dit spaarcentje kunnen we 
opnieuw investeren in nieuwe materialen voor de kinderen.  Hoe? Gewoon door eerst 
via https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/vrijebasisschooldekast te passeren en 
daar door te klikken naar één van de meer dan 1.000 webshops die onze school met veel 
plezier een stukje van jouw aankoopbedrag schenken. 

Nu nog even in stapjes uitgelegd: 

Stap 1: Ga naar https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/vrijebasisschooldekast  
Stap 2: Zoek naar de webshop waarbij je wil shoppen. 
Stap 3: Laat je gegevens na in de pop-up als je wil weten hoeveel jouw aankoop onze 
school zal opleveren en shop daarna zoals altijd. Het kost je niks meer. 
Stap 4: De webshop steunt ons met een percentje van je aankoop.   

 

 

 

 

MISSIE 

Een school met een hart, in het hart van het dorp. 

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!  

 

 
 

Belangrijke data eerste trimester 

13/09/2022 Infoavond Proven 

15/09/2022 Infoavond Krombeke 



25/09/2022 Schoolfeest in Proven 

10/10/2022 Vrije dag Proven en Krombeke 

19/10/2022 Pedagogische werkdag = geen school voor de leerlingen 

23/11/2022 Pedagogische werkdag = geen school voor de leerlingen 

 
 

Belangrijke data tweede trimester 

30/01/2023  Vrije dag Proven (les voor de kinderen van Krombeke!) 

08/02/2023 Pedagogische werkdag = geen school voor de leerlingen 

22/03/2023 Pedagogische werkdag = geen school voor de leerlingen 

22/04/2023 Vormsel in Proven 

 
 

Belangrijke data derde trimester 

18/05/2023 Eerste Communie in Proven  

20/06/2023 Vrije dag Krombeke (les voor de kinderen van Proven!) 

 
 
 
 


