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Schooljaar 2022-23: Welkom terug! 
 

1 september.  

Alles ruikt naar nieuw. 

Een andere klas, 

een andere juf of meester, 

hier en daar een nieuw gezicht. 

1 september. 

Kriebels.  

Zwaaien naar klasgenootjes. 

Bijpraten en spelen. 

Luisteren en knikken. 

Hier of daar  

een opgestoken duim. 

Die is voor jou. 

1 september. 

Je bent welkom. 

Je bent bijzonder welkom!! 
 

Infovergaderingen september 2022 

 

Van deze gelegenheid maken we graag gebruik om u uit te nodigen op de 

informatieavonden van dinsdag 6 september en donderdag 8 september 2022. 

De leerkrachten verwelkomen u van harte in de klas van uw zoon of dochter.  De 

klastitularis zal u graag informeren over de manier van werken in de klas, de gebruikte 

methodes en alles wat te maken heeft met het dagelijkse schoolleven.  Hij of zij zal ook 

graag antwoorden op al uw vragen.  

Om een vlot klasverloop te garanderen is het belangrijk dat jullie als ouders op de 

hoogte zijn van de klasafspraken. Ook is het nuttig om toch even van naderbij kennis te 

maken met de juf of meester van uw kind(eren). En ook al zaten de oudere broer of zus 

daar al in de klas, hier en daar kunnen er nieuwe afspraken gemaakt worden. Daarom 

voorzien wij deze klassikale infomomenten waarop uw aanwezigheid erg belangrijk is!  

 

kleuterschool    donderdag 8/9 om 18.45 uur (Coloma-bos) 

onderbouw (1ste, 2de & 3de lj.)  donderdag 8/9 om 20.00 uur (Coloma-bos) 

bovenbouw (4de, 5de & 6de lj.)   dinsdag 6/9 om 18.45 uur (Vredestraat) 

 

Op deze infoavonden zorgen we ook voor een infomarkt met allerlei nuttige info! Er zal 

ook ruimte zijn voor een formele babbel met de leerkrachten. De deuren van de school 

gaan hiervoor al open om 18.15u. Iedereen welkom 



Infoavond bosklassen (5de leerjaar) 
 

Op dinsdag 6 september om 20.00 uur is er een infovergadering over de komende 

bosklassen.  Ouders van de kinderen in het 5de leerjaar zijn van harte welkom!  De 

leerlingen worden – zeker gezien het beginuur - niet verwacht op deze infovergadering, 

maar des te belangrijker is de aanwezigheid van de ouders.  De leerlingen bereiden 

hun bosklassen volledig voor in de klas! 

 

De bosklassen 2022 gaan door in Ovifat van maandag 26 september  tot en met vrijdag 

30 september 2022 . 

 

Vakantiekalender 2022-2023 
 

1ste trimester 
 

Vrijdag 7 oktober ‘22      facultatieve verlofdag 

zaterdag 29 oktober t.e.m. zondag 6 november ’22     herfstvakantie 

vrijdag 11 november ’22      wapenstilstand 

woensdag 30 november ’22     pedagogische studiedag 

zaterdag 24 december ’22 t.e.m. zondag 8 januari ’23 kerstvakantie 
 

2de trimester 
 

vrijdag 27 januari ‘23      pedagogische studiedag 

maandag 30 januari ’23      facultatieve verlofdag 

zaterdag 18 februari t.e.m. zondag 26 februari ‘23  krokusvakantie 

zaterdag 1 april t.e.m. zondag 16 april ‘23   paasvakantie 
 

3de trimester 
 

woensdag 17 mei ‘23      pedagogische studiedag 

donderdag 18 mei t.e.m. zondag 21 mei ‘23   Hemelvaartweekend 

maandag 29 mei ‘23      Pinkstermaandag 

vrijdag 30 juni ‘23 laatste halve lesdag (opvang tot 

14.30u) 

 

 

En om volledig te zijn willen we ook alvast de vakantieperiodes voor het volgende 

schooljaar even meegeven … 
 

SCHOOLJAAR Herfstvakantie 

van - t.e.m. 

Kerstvakantie 

van - t.e.m. 

Krokusvakantie 

van - t.e.m. 

Paasvakantie 

van - t.e.m. 

Hemelvaart  

van - t.e.m 

2023 - 2024  28/10 - 05/11 23/12 - 07/1 10/2 - 18/2 30/3 - 14/4  9/5 - 10/5 

 

 

Info… bereikbaarheid school 
 

Langs de Colomalaan is iedereen terug welkom. Let er wel op dat je als fietser vanaf je 

de Colomalaan opkomt afstapt van de fiets en te voet verdergaat tot aan de 

fietsenstalling! Er mag dus voorlopig niet gefietst worden op de Colomalaan, hiervoor 

moeten we nog zo’n twee weken wachten. 

Langs de kerk kunnen jullie ook op het schooldomein binnen, maar dit alleen te voet 

(dus zonder fiets). Ouders komen zoals vorig jaar mee tot aan het poortje aan de 

weide. Vandaar gaan de kinderen alleen verder tot op de speelplaats. Deze poort 

staat alleen ’s morgens open! 



Op de momenten dat de poort van COLOMAplus openstaat kunnen jullie het 

schooldomein ook langs die weg te voet bereiken. De openingsuren zijn afhankelijk van 

het lessenrooster van hun leerlingen. Wij sluiten, net als COLOMAplus, onze poorten 

rond 08.30u! Gelieve hiermee rekening te houden. 
 

 

Coloma&pa 
 

Na deze warme zomer steken we graag terug van wal met het schooljaar 2022-2023 ! 

Denk je graag na over een nog fijnere school? Of steek je graag de handen uit de 

mouwen? Kom dan naar de ouderraad! 

 

Eerste ouderraad: dinsdag 27 september, om 20u, in de Vredestraat.  

 

Volgende ouderraden, gewoonlijk in de Vredestraat om 20u: 

Wo 26/10 Do 26/1  Ma 24/4 Vr 16/06 (etentje!) 

 

We organiseren ook activiteiten(*) waarop de kinderen zich kostelijk amuseren en 

ouders elkaar ontmoeten. Met de opbrengst investeren we in een leuke school. 

Do 10/11            Sinte Mette zingen           

Ma 7/11 – Woe 16/11   De kleerkast I  

Za 26/11             Vuurfeest  

Ma 17/4 – Woe 26/4    De Kleerkast II 

Za 06/5    ColoMaParty 

 

(*)Help je graag een handje? Ontvang je graag de verslagen van de ouderraad? Heb 

je vragen of suggesties? Wil je lid worden van de Whatsapp-groep van de klas van je 

kind(eren)? 

www.colomaenpa.be 

info@colomaenpa.be 

Trooper 

 
Weet je al dat je onze school het hele jaar door financieel kan steunen wanneer je 

online shopt? En dat zonder dat het jou ook maar één cent extra kost, hé.  

Gewoon door eerst via www.trooper.be/sintjozefcoloma te passeren en daar door te 

klikken naar één van de meer dan 1.000 webshops die onze vereniging met veel plezier 

een stukje van jouw aankoopbedrag schenken. 

 

Nu nog even in stapjes uitgelegd: 

 

Stap 1: Ga naar www.trooper.be/sintjozefcoloma 

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 vereniging zal opleveren en 

shop daarna zoals altijd. Het kost je niks meer. 

Stap 4: De webshop steunt ons met een percentje van je 

aankoop.   

Die aangesloten webshops zijn trouwens niet van de 

minste: Bol.com, Booking.com, JBC, Krëfel, Torfs,…  en nog 

zo’n 1.000 andere shops! Neem maar eens een kijkje op 

www.trooper.be/sintjozefcoloma.  

http://www.colomaenpa.be/
mailto:info@colomaenpa.be
http://www.trooper.be/sintjozefcoloma
http://www.trooper.be/sintjozefcoloma
http://www.trooper.be/sintjozefcoloma
http://www.trooper.be/sintjozefcoloma


Afvalarme school 
Als school blijven wij inspanningen doen om ernaar te streven onze kinderen zo gezond 

mogelijk te laten leven (voeding/beweging/…), ons milieu optimaal te beschermen en 

ons afval tot een minimum te herleiden. Daarom vragen we om met volgende puntjes 

rekening te houden: 

- Kinderen brengen een degelijke hervulbare drinkbus mee die ze op school ten 

allen tijde kunnen bijvullen met leidingwater.  

 

- Tijdens de speeltijd kunnen de kleuters en de leerlingen een koek, stukje fruit of 

een boterham eten (steeds verpakt in een herbruikbare verpakking). Eventuele 

papiertjes zullen via het knabbeldoosje weer meegegeven worden naar huis. 

 

- Voor de lunch brengen de kinderen hun boterhammen mee in een brooddoos 

(geen papier of aluminiumfolie). 

 

    ~ ~ ~ ~ 

Het team van  

basisschool Sint-Jozef Coloma  

wenst iedereen  

een leuk en leerrijk  

schooljaar toe ! 

 

 


