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Beste ouders, 

 

Maandag 3 september gaat onze schoolpoort weer open. De klassen en de 

speelplaats zijn helemaal opgefleurd om jullie kinderen te verwelkomen. Het 

toezicht op de speelplaats vangt aan om 8.20 uur. Om 8.35 uur gaat de bel en 

kunnen de kinderen mee naar de klas met hun nieuwe leerkracht. 

Een nieuw schooljaar brengt ook steeds een aantal vernieuwingen met zich mee. 

Ook dit jaar is dit niet anders. 

De organisatie van de zwemlessen is aangepast. Zoals het leerplan voorschrijft, 

moeten we ons vooral concentreren op zwemlessen van het 1ste tot en met het 

4de leerjaar. In deze leerjaren verandert er niets aan de organisatie. Zoals de 

inspectie ons aanbeveelt, worden de zwemlessen voor het 5de en 6de leerjaar 

gereduceerd naar een 5-tal lessen. Er wordt teveel tijd gespendeerd in een 

bepaald aantal doelen. Voor hen wordt wel een extra sportdag georganiseerd 

waarin deze kinderen andere en nieuwe uitdagende sporten leren kennen. 

Wegens onze fusie met Scholengroep Sint-Rembert zijn er ook een aantal 

wijzigingen in kostprijzen. Hier geldt een algemene regel voor alle basisscholen 

van de scholengroep. Het overzicht van de prijzen vind je in de schoolbrochure 

op pagina 30. De brochure is terug te vinden op onze website: 

www.negensprong-koekelare.be 

 

Op de ommezijde delen we graag de belangrijke data mee voor dit schooljaar. 
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1. Schoolvakanties 
➢ Herfstvakantie: maandag 29 oktober 2018 – vrijdag 2 november 

2018 
➢ Kerstvakantie: maandag 24 december 2018 – vrijdag 4 januari 2019  

➢ Krokusvakantie: maandag 4 maart 2019 – vrijdag 8 maart 2019 
➢ Paasvakantie: maandag 8 april 2019 – vrijdag 19 april 2019 
➢ Zomervakantie: maandag 1 juli 2019 – vrijdag 30 augustus 2019 

 
2. Vrije dagen 

➢ Paasmaandag: maandag 22 april 2019 
➢ Feest van de arbeid: woensdag 1 mei 2019 
➢ Hemelvaartweekend: donderdag 30 mei 2019 en vrijdag 31 mei 

2019 
➢ Pinkstermaandag: maandag 10 juni 2019 

 
3. Facultatieve vrije dagen  

➢ Maandag 4 februari 2019 

➢ Maandag 6 mei 2019 
 

4. Pedagogische studiedagen 
➢ Maandag 8 oktober 2018 
➢ Woensdag 30 januari 2019 

 
5. Festiviteiten 

➢ Kaart- en spelletjesavond: zaterdag 1 december 2018 

➢ Grootouderfeest van de kleuterafdeling: donderdag 20 december 

2018 

➢ Kerstmarkt: donderdag 20 december 2019 

➢ Winterbarbecue ‘Busje Op’: zaterdag 16 februari 2019 

➢ Vormsel: zondag 5 mei 2019 

➢ Schoolfeest: zondag 19 mei 2019 

➢ Eerste communie: zondag 9 juni 2019 

 

We wensen jullie allen een fantastisch schooljaar toe! 

 

Alle leerkrachten 

Directieteam De Negensprong 

Karla Crombez & Joeri Uyttenhove 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


