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De zomervakantie staat voor de deur en we kunnen met alle 

zekerheid twee coronagolven en een schoolovername  achter 

ons laten. En dit zonder al te grote kleerscheuren. We richten 

ons ten hemel om een derde golf  af te wenden en een nieuwe 

overname zien we niet onmiddellijk gebeuren.  Voilà, zo te 

zien lacht  ons een alom bevrijdende vakantie toe. 

Wat hebben we nu geleerd? Dat de mensheid een vrij fragiele 

instelling  is, onze democratie uitermate complex is gewor-

den en ons eco-systeem meer dan ooit onder hoge druk komt 

te staan. Maar de boer die ploegde voort en dat zullen we dan 

ook maar doen onder de best mogelijke  omstandigheden, ge-

bruik makend van ons ‘gezond boerenverstand’.  

Ondertussen zwaaiden we reeds twee jaar op rij onze zesde-

klassen  in corona-modus uit.  We deden ons best om er toch 

nog een fijne afsluit van te maken. In elk geval: Vaarwel, het 

ga jullie goed! We hopen dat je alle fijne momenten die je hier 

meemaakte mee in je rugzak stopt en dat ze vleugels geven 

om hoog te vliegen, om je dromen waar te maken en te wor-

den wie je graag wil zijn.  

Maar tot slot aan ieder  een bevrijdende deugddoende vakan-

tie gewenst!!                        

Cactus en Wolf ! 
Voor een betere wereld… 

Groot en klein…  

Zullen we aardig zijn... 
Een cactusje voor alle zorgverleners 

PROFICIAT ! 

   Gaetano 
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Ondertussen gaat het ‘bouwplan’ voor het nieuwe schoolgebouw als 

een sneltrein vooruit. In overleg met alle betrokkenen werden de eer-

ste praatplannen reeds opgemaakt. Eind augustus volgt uiteindelijk 

de eindfase in de opmaak van het ontwerp en kunnen de onder-

zoeken opstarten. Voor het bouwverlof van 2022 moeten de voorbe-

reidende werken opgestart worden. Het wordt dus het laatste school-

jaar dat we in de huidige gebouwen een onderkomen vinden.    

 We houden jullie zeker op de hoogte!    



Met het oudercomité hebben we een raar jaar achter de rug. Door het  coronavirus konden  jammer        

genoeg  tal van activiteiten niet  doorgaan. Denk maar aan het schoolfeest, de quiz, de brunch, enz.…  

We hebben gelukkig toch nog iets kunnen doen: de verkoop van onze bloembollenactie was een  groot suc-

ces en er was ook nog de fotowedstrijd met carnaval. 

Nu we corona bijna verslagen hebben, zal er opnieuw meer mogelijk zijn. Zo bakken we dit jaar nog frietjes 

en frikadellen voor iedereen op school en zorgden we dan ook voor springkastelen op die dag.  In het nieu-

we schooljaar zullen we met het oudercomité hopelijk ook weer wat meer kunnen doen.   Zo zullen we een 

quiz houden, een Halloween tocht uitstippelen , terug een verkoop van ........(verrassing) en opnieuw een 

schoolfeest organiseren.  We zijn ook van plan om een POP-UP café uit  te werken in een weekend.  Zoals 

je ziet, zitten we niet stil.  Maar eerst is er nog onze bbq-actie om er deze zomer alvast een leuk feestje van 

te maken.  Goede ideeën omtrent de schoolwerking mogen altijd doorgegeven worden aan de leden van 

het oudercomité. Wie zich eventueel geroepen voelt, is ook altijd welkom om ons team te  komen verster-

ken.     Alvast een fijne en deugddoende vakantie gewenst vanwege het voltallige O.C.- team en tot in het 

nieuwe schooljaar.  

Voorzitter O.C. Bart Verstraete blikt terug op voorbije werkjaar  
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De peuters en 1ste kleuters brachten     

samen met  de 2de kleuters een bezoek 

aan  De Farmerie te Waarschoot.  

Het 1ste leerjaar kon dit schooljaar            

optimaal gebruik maken van hun buitenklas  

de leerlingen van het zesde leerjaar leerden 

correct handelen en werden zo ‘levensredders’ 
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Terugblik op de toppers van schooljaar 2020 — ’21   

Het 3de leerjaar bezocht de boerderij 

van de Vierhoekhoeve in Gijzenzele. 

PRETTIGE VAKANTIE  

De 3de kleuterklas genoot van een 
bezoek aan Zoo Planckendael.  

Spetter spat … de 2de kleuterklas trok 

dit schooljaar ook naar het zwembad.  

Het vijfde leerjaar koos dit jaar, als alterna-

tief voor de bosklassen, voor extra leuke 

buitenschoolse activiteiten  

Het 4de leerjaar voelde zich voor 

“1 dag volledig soldaat”. 



Vakanties 

Herfst: van 1 november 2021 tot en met 7 november 2021 

Kerst: van 27 december 2021 tot en met 9 januari 2022 

Krokus: van 28 februari 2022 tot en met 6 maart 2022 

Pasen: van 18 april 2022 tot en met 1 mei 2022 

O.L.H. Hemelvaart: donderdag 26 mei 2022 – brugdag 27 mei 2022 

Zomer: van vrijdag 1 juli 2022 tot en met woensdag 31 augustus 2022 

Verlofdagen 

Facultatieve verlofdagen: 12 november 2021 (brugdag wapenstilstand) 

                                          2 mei 2022 (Dag van de Arbeid) 

Halve dag vakantie op vrijdagnamiddag  24 december 2021 

Pinkstermaandag: 6 juni 2022 

Pedagogische studiedagen (kindvrije schooldagen) 

Woensdag 13 oktober 2021 en maandag 6 december 2021 

 

 Onze schooluren veranderen? 

 Er binnen ons lerarenteam verschillende leerkrachten 60  jaar geworden zijn?   

 De weide openbaar terrein is en dat je hier dus in de vakantie kan komen spelen?  

 Sommige van onze dieren tijdens de grote vakantie gaan logeren bij leerlingen ?  

 Zelfs in dit corona-jaar al onze klassen op uitstap geweest zijn ?  

 We alle mensen die op om het even welke wijze meehielpen met de uitbouw van het 

voorbije schooljaar van harte bedanken?  

  

GBS Kruipuit Nieuwsbrief   

Data vakanties + ped. studiedagen schooljaar 2021 - 2022 

 

  
INSTAPDATA 2021-2022 

Kindjes geboren tot en met … stappen ten vroegste in na … dus vanaf … 

1 maart 2019 de zomervakantie Woensdag 1 september 2021 

8 mei 2019 de herfstvakantie maandag 8 november 2021 

10 juli 2019 de kerstvakantie maandag 10 januari 2022 

1 augustus 2019 de teldag Dinsdag 1 februari 2022 

7 september 2019 de krokusvakantie maandag 7 maart 2022 

19 oktober 2019 de paasvakantie Dinsdag 19 april 2022 

30 november 2019 Hemelvaart maandag 30 mei 2022 

Is uw kindje later geboren? 
Dan kan het pas instappen in schooljaar 2022-2023! 

Elke dag van 8.30u tot 12.05u en van 13.20u tot 15.15u.  

Op woensdag is de school uit om 12.05u  


