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Weer terug naar school 

Ze zijn voorbij gevlogen 
9 weken vakantie 
Morgen is het weer zover                           
De eerste schooldag 
Van het nieuwe jaar 
Kinderen mogen naar een andere klas 
Spannend weer 
Krijgen we een juf 
Of wordt het een meester deze keer 
Uitgelaten vertrekken ze allemaal 

 
De ene met een lach 
De andere met een traan 
Maar heel blij 
Om alle vriendjes 
Weer terug te zien 
Mamaâs en papaas 
Een beetje in de stress 
Komt iedereen wel op tijd? 
Maar uiteindelijk 
Zit iedereen weer in de les!    Vicky 

 
Beste ouders 
 
een nieuw schooljaar of misschien wel een nieuwe start  
in “een school met een hart, in het hart van de stad”. 

Bijzondere tijden, vragen soms bijzondere maatregelen.  
In deze tijden: “ hopen kansen, opportuniteiten, 
vriendschappen, innerlijke groei, rijkdommen om verder mee te 
nemen in het leven”. 

Wij allen staan met veel energie, passie en liefde klaar om 
deze kansen met jullie kind(eren) rijkelijk te benutten.  

Samen op weg naar nieuwe veroveringen voor het leven en 
leren. 

Nieuwe blikken, 
samen op weg, 
samen op avontuur, 
samen bouwen aan een rijkelijk schooljaar. 
Luc  
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 Lieve jongens en meisjes 

  

Vorig schooljaar wenste ik jullie allen een heel leuk nieuw 
schooljaar toe en werd het volgens mij “een heel goed jaar”. 

Voor sommigen was dit misschien ook zo, voor anderen was 
het dan weer een heel “vreemd” jaar. 

Voor mij was het een heel “bijzonder” schooljaar. 

Corona hield iedereen een tijd uit elkaar.  
De lessen schakelden van klaslokaal naar PC thuis. 

De lessen voor rekenen, taal of een creatieve activiteit werden  
online doorgestuurd.  
En dit met een instructiefilmpje gemaakt door de juffen en 
meesters. 

Klasvrienden, juffen en meesters zagen we via Zoom of Meet, 
we waren betrokken en vergaten mekaar niet. 

Dit alles is gelukkig achter de rug. Laat ons de mooie 
momenten koesteren en gebruiken in het nieuwe schooljaar. 

Gelukkig starten we nu met z’n allen weer bij elkaar.  

Wij gaan er samen een succesvol jaar van maken. 

 

Juf Lydie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dag mama, dag papa 

  
Fijn dat jullie voor De Hazelaar

school te laten komen! 

Ongetwijfeld heeft onze actieve ouderraad jullie keuze mee 
beïnvloed?   
Er is uiteraard nog plaats voor 

Onze ouderraad ziet het als haar taak de
onze kinderen nog fijner en aangenamer te maken.

We doen dat door een aantal activiteiten te organiseren voor de 
kinderen zelf, maar ook door activiteiten te organiseren waardoor er 
meer geld in het laatje komt. Zo organiseerd
jaarlijkse mosselsouper en een gezellige kerstborrel, daarna kwam 

jammer genoeg Corona en moesten we ons schoolfeest annuleren.
Met de opbrengst kunnen er investeringen gebeuren waarvoor de school 
anders geen geld zou hebben. Heb
gezien? Dat is een van onze investeringen van het afgelopen jaar. 
Daarnaast zijn we nu aan het sparen voor een nieuw speeltuig met 
glijbaan, omdat het huidige tekenen van ouderdom begint te vertonen…

Verder zorgden we dit jaar voor de aankoop van een eigen springkasteel 
en kreeg ook de onderbouw(zoals vorig jaar de bovenbouw)een 
chill/rustig ingerichte ruimte. We kochten een leuke speeltrein maar deze 
moet nog een likje verf krijgen(ook Corona stond ons hiervoor in de weg

     

Daarnaast hebben we ook dit jaar weer tal van activiteiten voor de 
kinderen gesponsord: uitstapjes naar winterland en de kermis voor de 
kleuters; schaatsen en popcorn voor de leerjaren en ook namen we de 
kosten van het zwemmen voor onze rekening voo
de derde kleuterklas. 

We zijn niet enkel een evenementenbureau, maar willen daarnaast ook 
een spreekbuis zijn naar de school toe.

Willen jullie deel uitmaken van de ouderraad of steken jullie liever af en 
toe een helpende hand toe?Jul
vergadering telkens de eerste maandag van de maand in het 
lerarenlokaal. Communicatie volgt via onze Facebook pagina gezien de 
Corona voorschriften... 
Info op https://hazelaar.kt
Uiteraard ook op Facebook: " Ouderraad De Hazelaar "
De ouderraad 

Hazelaar gekozen hebben om jullie spruit(en) naar 

Ongetwijfeld heeft onze actieve ouderraad jullie keuze mee 

Er is uiteraard nog plaats voor  meer enthousiaste mama’s en papa’s.

Onze ouderraad ziet het als haar taak de school te helpen om het voor 
onze kinderen nog fijner en aangenamer te maken. 

We doen dat door een aantal activiteiten te organiseren voor de 
kinderen zelf, maar ook door activiteiten te organiseren waardoor er 
meer geld in het laatje komt. Zo organiseerden we weer een succesvol 
jaarlijkse mosselsouper en een gezellige kerstborrel, daarna kwam 

jammer genoeg Corona en moesten we ons schoolfeest annuleren.
Met de opbrengst kunnen er investeringen gebeuren waarvoor de school 
anders geen geld zou hebben. Heb je de tekeningen op de speelplaats 
gezien? Dat is een van onze investeringen van het afgelopen jaar. 
Daarnaast zijn we nu aan het sparen voor een nieuw speeltuig met 
glijbaan, omdat het huidige tekenen van ouderdom begint te vertonen…

t jaar voor de aankoop van een eigen springkasteel 
en kreeg ook de onderbouw(zoals vorig jaar de bovenbouw)een 
chill/rustig ingerichte ruimte. We kochten een leuke speeltrein maar deze 
moet nog een likje verf krijgen(ook Corona stond ons hiervoor in de weg

Daarnaast hebben we ook dit jaar weer tal van activiteiten voor de 
kinderen gesponsord: uitstapjes naar winterland en de kermis voor de 
kleuters; schaatsen en popcorn voor de leerjaren en ook namen we de 
kosten van het zwemmen voor onze rekening voor alle kinderen vanaf 

We zijn niet enkel een evenementenbureau, maar willen daarnaast ook 
een spreekbuis zijn naar de school toe. 

Willen jullie deel uitmaken van de ouderraad of steken jullie liever af en 
toe een helpende hand toe?Jullie zijn steeds welkom op onze 
vergadering telkens de eerste maandag van de maand in het 

Communicatie volgt via onze Facebook pagina gezien de 

https://hazelaar.kt-scholengroep.be/ouderraad. 
Uiteraard ook op Facebook: " Ouderraad De Hazelaar " 
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1.1. DAGINDELING 

       a. onthaal en opvang  
 
                 1.     's morgens  
Er is betaalde opvang vanaf 7.30 uur tot 8.15 uur in het 
speelklasje. Prijs = 0,90 euro per dag. Vanaf 8.15 uur blijven 
de kleuters van 2,5j - 3j in het onthaal en de andere kinderen 
gaan onder toezicht van de leerkrachten naar de speelplaats. 
 

2. ’s middags 
 

Van 12.20 uur tot 12.30 uur kunnen de kleinste kleuters 
afgehaald worden in de gang aan het klasje. De overige 
kinderen op de speelplaats. 's Middags zijn er geen rijen.       
De kleinste kleuters die 's middags blijven eten, kunnen een 
middagslaapje doen in het eerste kleuterklasje. 
 

3. ’s avonds 
 

Van 15.30 uur tot 15.45 uur is er op de speelplaats en in de 
speelzaal gratis toezicht. 
Vanaf 15.45 uur tot 18.00 uur is er opvang van de kleuters in 
de speelzaal of in het speelklasje. 
Prijs = 0,90 euro per aangevat half uur. (na 18.00 uur is er 
geen opvang meer voorzien). 

Vanaf 15.45 uur gaan alle leerlingen van de lagere school naar 
de studiezaal tot 16.15 uur of 16.45 uur. Prijs 0,90 euro per 
aangevat half uur.  

4.   ’s woensdags 
 

Van 12.00 uur tot 12.30 uur gratis toezicht op de speelplaats. 
Na 12.30 uur wordt er geen opvang voorzien op de school. 
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b. lesuren LET OP:  

      TIJDELIJK ANDERS DOOR DE CORONAMAATREGELEN. 

- voormiddag:  08.45 uur – 12.20 uur 

- namiddag: 13.45 uur – 15.30 uur 

- woensdag: 08.45 uur – 12.00 uur 
 

• Stuur uw kleuters vanaf de eerste dag regelmatig 
naar de school. Dit is belangrijk voor de goede 
organisatie van onze kleuterklasjes. 

•    Zowel voor de kleuters als voor de leerlingen van de 
lagere school is het belangrijk tijdig in de school te 
zijn, ten laatste om 8.45 uur. 
Zo kunnen alle kinderen in hun eigen klas                                                                                   
samen starten. 

• Om veiligheidsredenen is de ingang voor de 
kinderen voorzien via de bruine deur. Deze deur 
gaat dicht om 9.15 uur. Nadien kan u de school 
enkel binnen langs de hoofdingang of de grote 
bruine poort aan de Maastrichterstraat. 

c. middagmaal : We houden jullie op de hoogte wanneer 
we terug starten met warme maaltijden. 
Er zijn dagelijks warme maaltijden te verkrijgen aan de prijs 
van 3,70 euro voor de kleuters, en aan 4 euro voor de 
leerlingen van de lagere school. Er wordt een kleine meerprijs 
van 0,30 euro gevraagd voor de individuele verpakking van 
speciale diëten, vb. lactose- of glutenvrij dieet. 
Je kan alvast eens gaan kijken op de website van de nieuwe 
traiteur: “traiteur Rudi” van Hoepertingen 
opmerking :  
Elke maandagmorgen wordt er genoteerd welke kinderen 
een warme maaltijd in de school gebruiken.  
Wanneer deze situatie zich wijzigt, wordt u geacht dit 
steeds aan de school (tel. nr. 011/22.14.48 voor 9.30 uur) 
te melden, anders zijn wij genoodzaakt u een middagmaal 
aan te rekenen. 



9 

d. studie na de lesuren 

Voor de leerlingen van de lagere school is er studie vanaf 
15.45 uur  tot 16.15 uur of 16.45 uur. 
Mits schriftelijke toestemming van de ouders mogen de 
leerlingen alleen naar huis. Prijs voor de studie :0,90 euro per 
aangevat half uur. De afrekening komt op de tweemaandelijkse 
rekening. 
e. rijen  
LET OP: TIJDELIJK ANDERS DOOR DE CORONAMAATREGELEN. 
Op de speelplaats worden 3 rijen gevormd. 

• rij 1: kinderen die de school zelfstandig mogen verlaten, 
die naar de fietsenloods moeten en die met de auto 
worden afgehaald (wachten buiten aan de Persoonstraat). 

• rij 2: rij opvang, studie  (blijven aan de zithoek staan tot 
iedereen de speelplaats heeft verlaten). 

• rij 3: alle ouders die hun kinderen komen afhalen aan de 
slang. Er worden geen kinderen te voet afgehaald aan de 
glazen deur, maar op de speelplaats achter de slang. 

• Als alle kinderen in de klasrij staan, geeft een leerkracht  
het  teken  om naar de 3 rijen te gaan. Dan vertrekt  eerst 
rij 1 via de glazen deur, rij 2 blijft staan, rij 3 aan het 
hellend vlak. 

• Ouders wachten, om veiligheidsreden, tot aan het 
belsignaal achter de slang. 

• Iedereen (behalve rij 2) verlaat de school om 15.35 uur 

• Indien een ouder van rij 3 niet achter de slang staat (te 
laat aankomen,…) geeft de leerkracht de leerling toelating 
om naar rij 2 te gaan. 

• Kinderen van rij 3 mogen pas de speelplaats verlaten als 
de ouder er is. 

• Om 15.45 uur  begint  de studie .  

• Kinderen die niet afgehaald zijn om 15.45 uur gaan naar 
de studie. 
Niemand mag tussendoor de school verlaten. 



10 

1.2. VAKANTIES EN VRIJE DAGEN VOOR HET 
SCHOOLJAAR 2020 – 2021 

Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen :  
dinsdag 1 september 2020 
 
vrije dagen van het eerste trimester 
 
maandag 28 september 2020 : facultatieve vrije dag 
woensdag 07 oktober 2020 : pedagogische conferentie 
herfstvakantie :  
van maan dag 03 november 2020 tot en met zondag 08 
november 2020  
woensdag 11 november 2020 : feestdag : Wapenstilstand 
kerstvakantie : 
van maandag 21 december 2020 tot en met zondag 03 januari 
2021 
 
vrije dagen van het tweede trimester   
 
woensdag 03 februari 2021 : pedagogische conferentie 
krokusvakantie :  
van maandag 15 februari 2021 tot en met zondag 21 februari 
2021 
woensdag 17 maart 2021 : pedagogische conferentie 
paasvakantie: 
van maandag 05 april  2021 tot en met zondag 18 april 2021 
 
vrije dagen van het derde trimester 
 
donderdag 13 mei 2021 (O.-H.-Hemelvaart) 
vrijdag 14 mei 2021 (brugdag) 
maandag 24 mei 2021 (Pinkstermaandag) 
vrijdag 04 juni 2021 : facultatieve vrije dag 
de zomervakantie vangt aan op donderdag 01 juli 2021 
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1.3. CONTACTEN OUDERS-LEERKRACHTEN 
 
a. eerste oudercontact 

Alle ouders en sympathisanten worden vriendelijk uitgenodigd  

op een opendeuravond  donderdag 29 augustus 

tussen17.00 uur en 19.00 uur in onze school. 

Er is dan mogelijkheid tot eerste kennismaking met de 

klasleerkracht in de klas van uw kind.  

 

b. rapporten en geplande oudercontacten 
 
Voor de kleuters: 
Alle ouders worden met Kerstmis en op het einde van het 
schooljaar uitgenodigd voor een individueel oudercontact. 
 
Voor de lagere school: 
1ste, 2de, 3de leerjaar: 
Vier keer per jaar worden de resultaten van de leerlingen 
vermeld op een rapport: voor de herfstvakantie, met Kerstmis, 
voor de paasvakantie en op het einde van het schooljaar. 
4de ,5de , 6de leerjaar: 
Drie keer per jaar worden de resultaten van de leerlingen 
vermeld op een rapport: met Kerstmis, voor de paasvakantie en 
op het einde van het schooljaar.  
Tweemaal per jaar wordt u uitgenodigd om het schoolrapport 
van uw kind met de leerkracht te bespreken: 
1ste: vlak voor de herfstvakantie en einde schooljaar. 
2de, 3de, 4de, 5de : met Kerstmis en op het einde van het 
schooljaar. 
6de  : met Kerstmis en tijdens het derde trimester de bespreking 
van de BASO-fiche. 
 
Individuele afspraken kunnen steeds gemaakt worden in 
overleg met de klasleerkracht, wanneer u dat wenst.
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1.4. SPORT OP SCHOOL 
 

a. turnen 

Tijdens de turnles dragen de leerlingen van de lagere school 
een wit T-shirt en een  zwarte short. 
Wie dit wenst, kan een T-shirt met het logo van de school 
aankopen aan € 10. Een zwart sportbroekje kost € 11,50.   
Iedereen draagt witte turnpantoffels met witte zolen.  
Gelieve al het turngerief in een turnzak op te bergen en alles te 
voorzien van hun naam (liefst een lint met naam). 
Onze kleuters krijgen eveneens turnles. 
De 4 + 5 jarige kleuters  dragen hierbij witte turnpantoffels 
met witte zolen ! 
 
 
 

b. zwemmen 

De leerlingen van de lagere school gaan 8 keer per jaar 
zwemmen in het Stedelijk Zwembad te Hasselt.  
Onze zwemdag is WOENSDAG. 
De juiste data krijgt u begin september. 
Het badpak is ééndelig en naar keuze. Indien men om een 
gegronde reden de turn- en/of zwemles niet kan bijwonen of 
meedoen, volstaat een briefje van de ouders aan de 
turnleerkracht. 
Bij een langere periode is echter wel een doktersbriefje vereist. 
 
Het zwemmen wordt gratis aangeboden aan alle kinderen door 
de ouderraad. Hartelijk dank hiervoor! 
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1.5. OVERZICHT BETALINGEN 

a. middagmaal en drank 
 LET OP: TIJDELIJK ANDERS DOOR DE CORONAMAATREGELEN. 
 
Er is  gratis gekoeld water te verkrijgen. 
Vanzelfsprekend mogen de kinderen hun eigen gezonde drank 
meebrengen. Steeds in een goed sluitende drinkbus.  
Zeker geen glazen flesjes, brikjes en blikjes. 
Lege plastieken flesjes gaan terug mee naar huis. 
(Om eventueel terug te vullen) 

middagmalen :3,70 euro voor de kleuters. 
                        4 euro voor leerlingen van de lagere school. 
                        + 0,30 euro voor speciale diëten. 
soepkaart:  6 euro voor 10 porties soep. 
De soepkaarten en middagmalen worden aangerekend d.m.v. 
tweemaandelijkse overschrijvingen. 
 
b.tijdschriften 
Volgende tijdschriften kunnen vrijblijvend in de school besteld 
worden. 
weekblaadjes:  
- kleuters = Doremi/ Dokadi/ Dopido  
- 3de graad = Zonneland 
In het kader van onze w.o.- lessen worden Zonnekind en  
Zonnestraal voor ieder kind van de 1ste en de 2de graad    
door de school aangekocht. 

 
c. studie : 
prijs: 0,90 euro per aangevat half uur.  
De betaling gebeurt d.m.v. de tweemaandelijkse overschrijving. 
 
d.opvang : 
Van 7.30 uur tot 8.15 uur = 0,90 euro  
Vanaf 8.15 uur tot 15.45 uur = gratis  
Van 15.45 uur tot 18.00 uur = 0,90 euro per aangevat half uur  
's woensdags tot 12.30 uur = gratis 
De betaling gebeurt dmv de tweemaandelijkse overschrijving. 
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e. overzicht van de ouderbijdragen: 
 

 
ouderbijdragen kleuters: totaalbedrag € 45 

Dit bedrag wordt gebruikt voor: 
culturele activiteiten, bv. toneel, film, kermis, museumbezoek,… 
sportactiviteiten en leeruitstappen, bv. herfstwandeling, 
schoolreis,… 
 
ouderbijdragen  lagere school  : totaalbedrag  € 90 
 
Dit bedrag wordt gebruikt voor: 
culturele activiteiten, bv. toneel, film, museumbezoek,… 
sportactiviteiten, bv.  sportdag, … 
schooluitstappen, bv. herfstwandeling, boerderij, schoolreis,… 

 
+ openluchtklassen 3de graad: ongeveer € 180 
 
+ natuur – of cultuurklassen 2de graad: ongeveer € 35 
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Deze bijdragen zijn facultatief: 

 lagere school kleuterschool 
soepkaart  € 6 € 6 
middagmaal € 4 € 3,70 
zwembrevet € 0,65  
vakantieboeken/oefenboeken € 7 € 7 
nieuwjaarsbrief € 0,60  
T-shirt met logo  € 10  
zwarte sportbroek € 11,50  
 

f. zwemmen en schaatsen 
Zwembeurt: 1 euro, maar is voor onze kinderen gratis. 
De ouderraad betaalt dit! Onze hartelijke dank hiervoor. 
 
g. turnkledij:  
Men draagt een wit T-shirt en  zwarte sportbroek. 
Witte turnpantoffeltjes met een witte zool. 
vrijblijvend aan te kopen: 
T-shirt met logo van de school 10 euro, 
 zwarte turnbroek  aan 11,50 euro 

SCHOOLREKENINGEN 
Om de twee maanden wordt er aan uw zoon/dochter een 
rekening meegegeven met een overzicht van alle betalingen. 
 
Als school is het organisatorisch onmogelijk om 
schoolrekeningen op te splitsen. Op vraag van beide ouders 
willen we echter, samen met de originele factuur, een kopie van 
de originele factuur bezorgen aan de andere ouder. Ouders 
dienen onderling overeen te komen in verband met de 
betaling.(schoolreglement 3.11.4) 
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1.6. CLB  regio Hasselt Jan Palfijnlaan 2  3500 HASSELT  

Een team adviseurs: pedagogen, psychologen, 
maatschappelijk assistenten, artsen en verpleegkundigen 
kunnen door de ouders geraadpleegd worden i.v.m. studie- of 
gedragsproblemen van de kinderen. Er is een nauwe 
samenwerking tussen het CLB en het schoolteam.  
Het CLB zal meestal op donderdag ter beschikking staan in de 
school mits voorafgaandelijke afspraak. 

ZORGBEGELEIDING 
Een zorgcoördinator zorgt voor extra ondersteuning in 
klasverband en in kleine groepjes zodat alle kinderen optimale 
kansen krijgen in ons onderwijs. Ook onze kleuters krijgen, 
waar het nodig blijkt, aparte zorgbegeleiding. 

1.7. ONGEVALLEN EN ZIEKTE 

Bij ziekte : wij rekenen erop dat de ouders de school verwittigen 
bij afwezigheid. Telefoon : 011/ 22 14 48 
Bij ziekte tot en met 3 opeenvolgende kalenderdagen(let op: 
weekenddagen tellen ook mee) volstaat een briefje van de 
ouders. Dit geldt maximaal 4 keer. Vanaf dan moet elke 
afwezigheid gestaafd worden met een doktersattest. Voor 
meer dan 3 dagen is steeds een doktersattest nodig voor de 
leerlingen van het lager onderwijs.  
Wat doen bij een schoolongeval: 

1. aangifte aan schooldirectie (formulier afhalen). 
2. formulier laten invullen door dokter die de eerste   
    zorgen toedient. 
3. doktershonoraria en rekeningen van apothekers,     
    klinieken enz. worden door ouders zelf vereffend. 
4. de ouders verzoeken hun ziekenfonds om 
- terugbetaling van hun aandeel in deze kosten; 
- een attest wordt overgemaakt aan de verzekerings-

makelaar L.D.B. die het verschil terugbetalen. 
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1.8. GOEDE AFSPRAKEN MAKEN GOEDE VRIENDEN 

- Er wordt niet gesnoept op onze school ! 

- Niet getekende verloren voorwerpen worden naar het   
  secretariaat gebracht. 

- Gelieve kostbare voorwerpen thuis te laten. 

- 's Morgens en 's middags blijven alle leerlingen, ook de grote 
kleuters, op de speelplaats. Niemand mag in de gangen 
rondlopen, noch de school verlaten zonder schriftelijke 
toestemming van de ouders. 

- Vanaf 15.45 uur blijft niemand nog op de speelplaats, er is 
dan geen toezicht meer. 

- Voor de goede gang van zaken is het wenselijk dat de 
ouders de kinderen opwachten buiten aan de schoolpoort of 
achter “de slang” op de speelplaats. Hierdoor kunnen we   
het gedrum in de gangen en tussen de klasrijen  vermijden. 

- Jarig zijn is voor ieder kind een feest! Ook in de klas, samen 
  met de klasvrienden, juf en meester wordt ieder kind gevierd. 
  In dit “coronajaar” echter zonder koek of fruit! 
  Indien u er echt aan houdt de klasgroep te trakteren als uw 
  zoon/dochter jarig is, vinden wij het heel fijn als u dat zou  
  doen met een boek. Alvast bedankt! 
 
 
Goed om weten: 
 

1ste communie:  donderdag  13 mei 2021 (O.H.Hemelvaart) 

vormsel: Pinksterzondag  23 mei  2021 


