
Dag lieve lezer,

Wij zijn drie van 
de zesentwintig 
enthousiaste vrijwilligers 
die er samen alles aan 
doen om onze school 
nog straffer te maken.
Ik ben Vera en ik werk op 
het secretariaat als de 
rechterhand van Els en 
Stefanie.
Als onderwijzeres 
ondersteun ik – Bilge – 
de leerkrachten van het 
eerste en vijfde leerjaar. 
Ik ga met plezier naar 
school en beschouw 
Straf! als mijn tweede 
thuis.
Ik ben Anna-Rita en doe 
al negen jaar lang het 
vaste toezicht tijdens 
de middagspeeltijden. 
Mijn kleinzoon heeft 
me destijds terug naar 
school gestuurd en 
daar ben ik hem 
dankbaar om!

Warme groeten,
Vera, Bilge en Anna-Rita
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Straffe taal
 

Straffe ouders en vrijwilligers 

Tijdens de week van de vrijwilliger bedankten we onze 26 gedreven 
vrijwilligers en 22 straffe ouders voor hun onvermoeide inzet voor 
onze school. Nogmaals BEDANKT! Jullie zijn voor ons onmisbaar!
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Dankzij onze straffe ouders verliep de 
organisatie van ons afhaalontbijt vlekke-
loos. In ons Straf Kookboek presenteren 
wij heerlijke recepten uit alle culturen 
die samen onze school versterken. Onze 
straffe ouders bedachten ontbijttips uit 
onder meer België, Turkije, Marokko, 
Italië, Polen, Syrië, Roemenië, Bulgarije, 
Griekenland en de Filippijnen.

Ons kookboek kan je bij ons nog altijd 
verkrijgen. Het kost 8 euro.

Een straf ontbijt 

Een verzameling 
lekkere ontbijtrecepten 

uit de wereld!



 

De straffe vrijwilligers

Mierenprogramma derde trimester 

straffe ouders
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om 12u10 einde 
schooljaar
De Bengeltjes zijn open 
vanaf 12u10 
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infoavond 

 over schoolrijpheid 
> voor ouders van de  
 vijfjarige kleuters 
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21

donderdag

infoavond 

 over het eerste leerjaar
> voor ouders van de  
 vijfjarige kleuters 

vrije dagen 
schooljaar 
2022-2023

• Vrijdag 
 30 september 2022
 > vrije dag
  
• Maandag 
 28 november 2022 
 > pedagogische 
  studiedag

• Vrijdag 
 27 januari 2023  

> pedagogische 
  studiedag

• Maandag 
 13 maart 2023
 > vrije dag  

proclamatie 

5-jarige 
kleuters
om 18u00



 
Met de financiële steun van de Vlaamse overheid zijn wij stevig voorbereid op de grote 
digisprong. Straf! is er helemaal klaar voor. Een kort overzicht…

Voor de extra steun hadden we al:
• 29 ipads, digitale touchscreens met laptop in elke klas van het lager onderwijs, 2 computers 

per leerjaar, 7 computers in het lerarenlokaal en digitaal spelmateriaal in de klassen

Sedert 1 september 2021 breidden we ons digitaal materiaal fors uit:
• Verbetering van het draadloos netwerk in de school
• Aankoop en herverdeling van onze materialen:
 ➜ 1ste leerjaar > 18 ipads ter beschikking van de 
     drie klassen
 ➜ 2de leerjaar > 4 chromebooks en 1 ipad per klas
 ➜ 3de leerjaar > 4 chromebooks en 1 ipad per klas
 ➜ 4de leerjaar > 6 chromebooks en 1 ipad per klas
 ➜ 5de leerjaar > een chromebook voor elke leerling en 
     een ipad per klas
 ➜ 6de leerjaar > een chromebook voor elke leerling en 
     een ipad per klas
 ➜ In totaal kochten wij 108 gloednieuwe chromebooks   

 aan!
• Tijdens het derde trimester van dit schooljaar zullen we via 

Questi digitaal met onze ouders communiceren, zowel via 
e-mail als via een App.

• Extra begeleiding van onze leerkrachten door onze 
 ICT-coördinatoren van onze scholengemeenschap. 
• 10 extra laptops die we delen met Brede School De Terrilling 

in onze polyvalente ruimte.

Digitale mieren



Fier 
als een pauw 

Stipte mieren

Van vrijdag 11 tot en met vrijdag 18 maart organiseerden we de 
week van de klok. Dat doen we opnieuw van 22 tot en met 29 april.

We vinden het belangrijk dat alle kinderen netjes op tijd aan hun 
schooldag beginnen. Tijdens onze actieweken wachten we elke 

ochtend de kinderen aan de schoolpoort op. Wij belonen alle 
kinderen die mooi op tijd zijn met een vriendelijk woordje, een 
schouderklopje of een kleine attentie. De kinderen zijn OP TIJD 
als ze voor het eerste belsignaal – dus voor 8u30 – door de poort 
wandelen.

Het is heel belangrijk dat we allemaal samen op tijd kunnen starten.
• Laatkomers missen het belangrijke onthaalmoment.
• Laatkomers verstoren de les voor hun klasgenoten.
• Kinderen die op tijd komen voelen zich veel beter in hun vel.

Enkele cijfers:
• Vrijdag 11 maart: 14 kleuters en 22 leerlingen kwamen te laat  
 aan. (10% van onze leerlingen!)
• Vrijdag 18 maart: een lichte verbetering, maar nog steeds was  
 6% te laat.

Proficiat aan alle miertjes die hun best doen elke dag op tijd te zijn!

Dankzij een ouder 
van onze school 
schreven wij ons in 
voor een wedstrijd 
van NIKE. De jury 
vond ons dossier 
zo sterk dat we 
het levensgroot en 
schitterend pak van 
een pauw wonnen! 
De pauw vult de 
laatste letter van 
STRAF perfect 
in. De F van Fier. 
Binnenkort gaan we 
met onze pauw aan 
de slag. Hopelijk kan 
hij het goed vinden 
met Koning Mier…


