
Dag meisjes en 
jongens,

Vandaag ben ik 
supertrots. Toen ik 
een kleine jongen was, 
droomde ik ervan 
met mijn handen én 
met mijn hoofd ooit 
iets moois te mogen 
maken. Mijn papa 
was bouwvakker en 
ik keek vaak toe hoe 
hij dingen maakte. 
Later ben ik architect 
geworden om plannen 
voor gebouwen te 
kunnen ontwerpen. 
De werken aan jullie 
prachtige school zijn 
bijna klaar. Ik vind het 
een hele eer dat wij 
een oud mijngebouw in 
een formidabele school 
hebben veranderd. 
Er staan in ons land 
nog veel mooie, oude 
gebouwen leeg. Werk 
genoeg dus!
Geniet van jullie 
nieuwe school, 
maar eerst van de 
kerstvakantie!

Kris Buysmans, 
architect
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Straffe taal
 

Straffe ouders

Nog even aftellen en dan verhuizen 
we eindelijk naar onze nieuwe school.
Enkele ouders hebben op 
22 november een bezoek gebracht
op de werf. Ze kregen antwoord op
vragen die heel wat andere mama’s en papa’s zich stellen. Dit is 
alvast goed om te weten:
• De kleuters en de leerlingen van het lager onderwijs spelen apart. 

Dat is leuker en veiliger voor iedereen.
• Zodra de strenge wintermaanden voorbij zijn, zaaien we gras en 

planten we bomen en struiken. Tot dan zullen hekken en linten 
de speelplaatsen afbakenen. Op extra speelterreinen mogen de 
kinderen ravotten in een groene omgeving. Natuurlijk houden 
de juffen en de meesters een oogje in het zeil.

• Binnenkort bezorgen we jullie een filmpje met uitleg over hoe je 
onze school kunt bereiken en waar precies de ingang is.

OPENING STRAF!
maandag

20
21

JANUARI
0



Straffe weetjes

SCHOOLUREN
De schooluren blijven 

dezelfde:
van 08u30 tot 12u10 en 

van 13u10 tot 15u15

De grote verhuis heeft heel wat voeten in de aarde. Gelukkig 
kunnen we rekenen op heel veel helpende handen van kleine 
én grote werkmieren! Enkele afspraken op een rijtje:

EXTRA INFORMATIE

Wie nog met vragen zit kan juf Suzy 

of juf Kristel op school aanspreken.

De juffen een e-mail sturen kan ook:

suzy.deben@strafschoolmetlef.be

kristel.thonissen@strafschoolmetlef.be

WELKOM!
Welkom op maandag 4 januari.

We heten alle kinderen 

welkom tussen 8u15 en 8u30.

De pijlen op be-MINE en de 

rode en zwarte ballonnen 

leiden naar de ingang.

Je meester of juf wacht op 

jou op de speelplaats of in je 

nieuwe klaslokaal.

4 januari 2021
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VERLICHTE
MIERENOUTE

Verken alvast de route samen met het hele gezin. De lichtjes wijzen de weg. Meer
informatie kan je 
herlezen in het 
vorige nummer 
van Mierenplezier.

CONTACT-
GEGEVENS

• Breng een bezoek aan onze 
nieuwe website: 

 www.strafschoolmetlef.be
• Wij vinden jullie leuk. 

Willen jullie daarom 
ook onze facebook- en 
instagrampagina’s leuk 
vinden? Bedankt!

• Telefoonnummer van onze 
nieuwe school: 011 / 42 82 89

ALLE KINDEREN VAN DE LAGERE SCHOOL:
• Breng op maandag 4 januari de spullen van je schoolbank in je boekentas mee.• Breng ook je turnzakje mee met je gympantoffels en je turnshort. 

• Je nieuwe T-shirt leggen wij voor je 
klaar!

Wij wensen 
jullie allemaal 

prettige feestdagen toe!

I like


