
 

Beste ouder 

Hieronder vind je een overzicht van de organisatie van onze school voor het schooljaar 2022 – 2023. We hebben er allemaal veel zin in!  

Juf Sofie De Smedt   poezenklas (peuters en jongste eerste kleuters) 

Juf Anne en juf Sofie D’Haeyer (1/4)  muizenklas (peuters en jongste eerste kleuters) 

Juf Annelore en  …… (1/5)   Rikkiklas (oudste eerste kleuters en jongste tweede kleuters) 

Juf Jelte     kikkerklas (oudste tweede en derde kleuters) 

Juf Edwina    bijenklas (oudste tweede en derde kleuters) 

Juf Ingrid     zorg kleuter 

Juf Sofie D’Haeyer    zorg kleuter (6 lestijden)  

Meester Wouter     outdoor education/buitenles 

Juf Natascha    bewegingsopvoeding kleuters 

Juf Sarah     kinderverzorgster 

Juf Fien     1ste leerjaar 

Juf Amke     2de leerjaar 

Juf Caroline    zorg 1ste graad 

Meester Luc    3de leerjaar 

Juf Julie en juf Jolien (1/5)   4de leerjaar 

Juf Jade     zorg 2de graad 

Juf Eva     5de leerjaar 

Juf Katelijne    6de leerjaar 

Juf Jolien     zorg 3de graad 

Juf Nele en meester Jo     bewegingsopvoeding lagere school 

Meester Edward, juf Inge, meester Wesley  voor- en naschoolse opvang 

Sandra en Mieke    administratie 

Thomas, Isabelle en ….   begeleid werkers 

 

Hieronder vind je nog eens de schooluren. We vinden het belangrijk dat kinderen, ook kleuters op tijd (en bij voorkeur voor het belsignaal) 

aanwezig zijn. Nu al bedankt voor de geleverde inspanningen      !  

 

 maandag    dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

les  8.30 – 10.10 8.30 – 10.10 8.30 – 10.10 8.30 – 10.10 8.30 – 10.10 

pauze 10.10 – 10.25 10.10 – 10.25 10.10 – 10.25 10.10 – 10.25 10.10 – 10.25 

les 10.25 – 12.05 10.25 – 12.05 10.25 – 11.40 10.25 – 12.05 10.25 – 12.05 

middagpauze 12.05 – 13.15 12.05 – 13.15  12.05 – 13.15 12.05 – 13.30 

les 13.15 – 14.30 13.15 – 14.30  13.15 – 14.30 13.30 – 14.10 

pauze 14.30 – 14.45 14.30 – 14.45  14.30 – 14.45 14.10 – 14.25 

les 14.45 – 15.35 14.45 – 15.35  14.45 – 15.35 14.25 – 15.00  

 

Op de achterzijde  vinden jullie een overzicht van de vrije dagen en andere belangrijke data. Laat het zeker weten als je nog vragen hebt.  

 

Een mooie zomer en een fijne vakantie aan allen!  

namens het voltallige Sint-Paulusteam 

 
Met vriendelijke groet,  

 

Ann Meirlaen 

directeur 

 

Sint-Paulusbasisschool 

Ottergemsesteenweg 155 

9000 Gent 

0477 046 101 

directie@spgent.be 
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Vrije dagen schooljaar 2022 – ‘23 

In het eerste trimester 

pedagogische studiedagen   : woensdag 21/09/22 en woensdag 23/11/22 

facultatieve vrije dag   : maandag 03/10/22  

herfstvakantie    : maandag 31/10/22  tot en met vrijdag 04/11/22 

wapenstilstand    : vrijdag 11/11/22 

kerstvakantie    : maandag 26/12/22 tot en met vrijdag 06/01/23 

 

 

in het tweede trimester 

pedagogische studiedag    : woensdag 25/01/23 

krokusvakantie    : maandag 20/02/23  tot en  met vrijdag 24/02/23 

facultatieve vrije dag   : maandag 13/03/23 

paasvakantie    : maandag 03/04/23 tot en met vrijdag 14/04/23 

 

in het derde trimester 

pedagogische studiedag   : woensdag 26/04/23 

dag van de Arbeid   : maandag 01/05/23 

O.-L.- H. Hemelvaart   : donderdag 18/05/23 en vrijdag 19/05/23 (brugdag) 

Pinkstermaandag    : maandag 29/05/23 

start zomervakantie   : zaterdag 01/07/23 

 

Belangrijke data  

infomoment voor kleuters en 1ste leerjaar : dinsdag 30/08/22 van 17 tot 19 uur  

infomoment voor 2de tot 6de leerjaar : dinsdag 06/09/22 om 19.30 uur 

infoavond ‘risicovol spelen’  : dinsdag 27/09/22 om 20 uur (tot 21.30 uur) in de refter van de school 

klusdagen modderkeuken   : zaterdag 24/9, 01/10, 08/10 en 15/10 

eerste vergadering oudercomité  : woensdag 21/09/22 om 20 uur in de refter van de school (iedereen welkom!) 

startactiviteit oudercomité  : nog te bepalen 

sportdag lagere school   : donderdag 06/10/22 

grootouderfeest    : dinsdag 11/10/22 (namiddag – kikkerklas, bijenklas en 1ste leerjaar) 

filmfestival voor scholen   : 12/10/22 (3de kleuters) – 13/10/22 (L3/L4) – 14/10/22 (L5/L6) – 17/10/22 (L1/L2) 

openklasmomenten kleuters  : dinsdag 29/11/22 en donderdag 16/03/23 (van 8.30 tot 10.00 uur) 

eerste individuele oudercontacten  : donderdag 20/10/22 en vrijdag 21/10/22 

bosklassen 3de en 4de leerjaar  : maandag 07/11/22 tot en met donderdag 10/11/22 

kerstsamenzijn     : nog te bepalen 

sportdag kleuters    : maandag 30/01/23  

eetcafé     : zaterdag 11/03/23 

oudercontacten (selectief)  : donderdag 02/03/23 en vrijdag 03/03/23 

oriëntatiegesprekken 6de leerjaar   : donderdag 02/03/23 en vrijdag 03/03/23  

avonturenklassen 6de leerjaar  : maandag 17/04/23 tot en met vrijdag 21/04/23 

schoolfeest    : zaterdag  06/05/23  

grootouderfeest     : woensdag 17/05/23 (poezen-, muizen- en Rikkiklas) 

afscheid 3de kleuterklas   : nog te bepalen 

boerderijklassen 1ste en 2de leerjaar : maandag 26/06/23 tot en met woensdag 28/06/23 

afscheid 6de leerjaar   : woensdag 28/06/23 of donderdag 29/06/23 om 19.30 uur 

 

Voor de lagere school:  

rapportdata 

21/10/22 – 23/12/22 – 03/03/23 – 17/05/23 -30/06/23 

 

zwemmen  

eerste reeks: november (14 -21 – 28) – december (5 – 12 – 19) – januari (9 – 16 – 23) 

tweede reeks: april (24) – mei (8 – 15 – 22) – juni (5 – 12 – 19 – 26) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


