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1 september 2019 
SCHOOLJAAR 2019 – 2020 

 

 
Beste VBS’ers, 
 
Na een zonnige, heerlijke, deugddoende zomervakantie herneemt het leven zijn normale stroming. 
Op de eerste dag van het nieuwe schooljaar zetten we onze schoolpoort wagenwijd open en rollen we met veel 
plezier de rode loper uit voor jullie allemaal! Graag gaan we samen met jullie een schooljaar lang op weg om te 
genieten van de kleine stappen en verwonderd te staan van de sprongen die elk van ons oogappeltjes maakt. 
Samen leren en spelen, elkaar blij maken maar ook elkaar steunen in moeilijke momenten. Weet dat elke 
inspanning het waard is en een pluim verdient. Vele pluimen maken immers sterke vleugels! 
 

Heel speciaal verwelkomen wij vandaag een aantal nieuwe peuters, kleuters en leerlingen in onze lagere school. 
Wij zullen alles in het werk stellen om ook jullie zo vlug mogelijk wegwijs te maken in onze VBS-familie! De 
leerkrachten, secretariaatsmedewerkers, poets- en opvangpersoneel, onze buschauffeur Eddy, busbegeleiders, 
onze ouderraad, het schoolbestuur, … en ikzelf zijn graag jullie gids! Wij sparen tijd noch moeite om jou gelukkig 
te laten opgroeien. Jouw fonkelende oogjes, jouw lachende snoet op onze speelplaats zijn onze grootste 
motivatie om elke dag het beste van onszelf te geven!  
 

Langs deze weg wil ik alle ouders hartelijk danken voor het blijvend vertrouwen in onze school en in onze 
leerkrachten. U mag rekenen op een onafgebroken en daadwerkelijke inzet van het voltallige lerarenkorps. Wij 
hopen in dit nieuwe schooljaar op een vlotte en aangename manier verder te kunnen samenwerken. 
 

Met ieders medewerking wordt het schooljaar 2019-2020 beslist aangenaam en succesvol! 
Aan iedereen alvast een mega-fijne start gewenst! 
 
 

 
 

Oprecht welkom aan al onze kinderen 
 

En een extra welkom aan onze nieuwe leerlingen. 
Wij mogen vandaag 9 nieuwe leerlingen op onze school verwelkomen. 

 
Welkom Nova Rose, Fem, Helena, Amélie, Ferre, Lou, Renée, Matthieu en Mila 

 
 
 
 

Groot worden, verstandig(er) worden, 
kennis opdoen, ervaring verwerven. 

Dit alles gaat niet vanzelf. 
…Daarom… 

 WELKOM 
op onze school! 

We bouwen SAMEN 
aan de toekomst! 
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Onze VBS telt vandaag 281 kinderen 
 

     Kleuterafdeling 
       Hoofdschool 
 Peuterklas  8 
 Eerste kleuterklas 13 
 Tweede kleuterklas  28 
 Derde kleuterklas 23 

Westhoekschooltje 
  Eerste kleuterklas  8 
     1 kaboutertje en 7 bloempjes 
  Tweede-derde kleuterklas 22 
     10 paddenstoelen en 12 eekhoorntjes 

 

     Lagere afdeling 
        1ste leerjaar A  18 
        1ste leerjaar B  17 
        2de leerjaar A  14 
        2de leerjaar B  15 
        3de leerjaar A  16 
        3de leerjaar B  19 
 

4de leerjaar A  14 
4de leerjaar B  14 
5de leerjaar A  26 
6de leerjaar A  26 
 

 

Schoolbestuur 
 

Voorzitter: Dhr. De Rouck Julien  
Ondervoorzitter: Mevr. De Seranno Claudine 
Secretaris - schatbewaarder: Dhr. Houthaeve Rik 
Bestuurders: Mevr. De Loore Rita  Mevr. Van den Bulcke Hilde 
 Dhr. Dujardin Wim 

 

Zitdag directie op het Westhoekschooltje 

Het is voor mij een aangenaam moment om elke ochtend vele kinderen en een groot aantal 
ouders te mogen verwelkomen aan de schoolpoort van de hoofdschool. Vele ouders maken 
van deze gelegenheid gebruik om vragen te stellen en/of mededelingen door te geven. Om 
onze ouders van het Westhoekschooltje ook de kans te geven om mij op regelmatige basis 
op het Westhoekschooltje te ontmoeten, ben ik ook dit schooljaar op vrijdagochtend op 
het Westhoekschooltje. Concreet betekent dit dat ik, op enkele uitzonderingen na, elke 
vrijdagochtend aanwezig ben op het Westhoekschooltje van 7u45 tot 8u45. Ik hoop op vele 
aangename contacten met onze kapoentjes en hun ouders en grootouders.   

 

Onze schoolgemeenschap  2019-2020 
 Voorzitter schoolbestuur: Dhr. De Rouck Julien 
 Coördinerende directeur: Dhr. De Smet Danny 
 Directie : Dhr. De Ridder Kristof – 0475 31 75 37 
   Diepestraat 16 - 9340 Smetlede 
   e-mail: directie@vbsscheldewindeke.be 

 
Kleuterafdeling 

Hoofdschool 
Peuterklas :   Mevr. Els De Backer en Mevr. Naomi De Backer 
1ste kleuterklas :  Mevr. Rita De Keukelaere 
2de kleuterklas :  Mevr. Margaret Ghyselinck en Mevr. Laura Van der Heyden 
3de kleuterklas :  Mevr. Anne Haesaert 

 
Westhoekschooltje 
 Peuter- en 1ste kleuterklas: Mevr. Carmen Van Driessche  

2de & 3de kleuterklas:  Mevr. Els Magerman en Mevr. Naomi De Backer 
 
Zorgcoördinatie kleuterschool: Mevr. Aline Claeys en Mevr. Hilde Eekhout 
Beleids- en zorgondersteuner:  Mevr. Aline Claeys 
Bewegingsopvoeding kleuterschool: Mevr. Laura Van der Heyden 
Kinderverzorgster kleuterschool: Mevr. Liesbeth De Schrijver 
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Lagere school 
1ste leerjaar A: Mevr. Christine Melkebeke en Mevr. Hanne Verbaere  
1ste leerjaar B: Mevr. Carla Goossens en mevr. Eveline De Cuyper 
2de leerjaar A: Mevr. Karine Melkebeke 
2de leerjaar B: Mevr. Lisa Durabile 
3de leerjaar A: Dhr. Sander Waelput 
3de leerjaar B: Mevr. Liezl Van Twembeke 
4de leerjaar A: Mevr. Griet Bracke  
4de leerjaar B:  Mevr. Sara Van Herzele 
5de leerjaar A: Mevr. Evelien Matthijs  
6de leerjaar A: Mevr. An Brackeva en Mevr. Hanne Verbaere 
 
Zorgcoördinatie en zorgleerkrachten: Mevr. Hilde Eekhout 
Gymleerkracht:    Dhr. Michiel Delaruelle 
Secretariaat:     Mevr. Kristien Van den Berghe & Mevr. Eva De Groeve 
Onthaalmoeder:    Mevr. Gaby Van Den Bossche 
Onthaalmoeder en middagtoezichtster: Mevr. Livia Wernerova 
Schoonmaakster en middagtoezichtster: Mevr. Carline Van Daele 
Schoonmaakster en middagtoezichtster: Mevr. Ann De Baerdemaeker 
Middagtoezichtster Westhoekschooltje: Mevr. Kathy Janssen 
Buschauffeur:     Dhr. Bekaert Eddy 
Busbegeleidsters:    Mevr. Kathy Janssen 

 
 

Het bestuur van onze ouderraad 
 

Onze school beschikt over een goed werkende ouderraad.  Gelukkig kunnen we steeds 
rekenen op de belangeloze inzet van het bestuur dat om de 2 jaar verkozen wordt. Onze 
ouderraad bestaat uit volgende leden: 
Voorzitter: Mevrouw Michiels Sofie  

Secretaris: Mevrouw Scharlaken Ingrid 
Penningmeester: Mevrouw Van der Donckt Siska 

Contactpersoon Westhoekschooltje: Mevrouw Silvia Van Damme 

Vertegenwoordigers in de schoolraad:  ‘wordt verkozen tijdens de eerst volgende vergadering van de ouderraad’ 
Leden ouderraad: Mevrouw Leynen Sabine   De heer Glazemakers Dino 
   Mevrouw De Clercq Barbara   De heer De Decker Bob 
   Mevrouw Habsch Wendy   De heer Jens De Smet 
   Mevrouw De Muynck Cassandra  De heer De Visscher Alain 
   Mevrouw Vankeirsbilck Els   De heer Devies Mathieu 

Mevrouw Soenen Evelyne   De heer Ranft Kurt 
Mevrouw Brusseel Lindsay   Mevrouw Kim Van Winghem 
Mevrouw Matthys Sandra   Mevrouw Steeman Marijke 
Mevrouw De Smet Elke    Mevrouw Zenner Stefanie 
Mevrouw Vanopdenbosch Nina    

 

De afgevaardigden in onze schoolraad 
 

De schoolraad bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders, de leerkrachten en de lokale gemeenschap.  Per 
geleding werden drie afgevaardigden verkozen. 
 

Afgevaardigden van de ouders 
• wordt verkozen tijdens de eerst volgende vergadering van de ouderraad’ 
• De heer Van den Rul Danny – papa van Heyberia  
• De heer Van Stappen-Varendonck Kurt – papa van Lowie – ondervoorzitter 
 

Afgevaardigden van de leerkrachten 
• Mevrouw Carla Goossens (leerkracht 1ste leerjaar B) 
• Mevrouw Hilde Eekhout (zorgleerkracht) – secretaris 
• Mevrouw An Brackeva (leerkracht 6de leerjaar A) 
 

Afgevaardigden van de lokale gemeenschap 
• Mevrouw Mieke Govaere 
• De heer Scheldeman Yves 
• De heer Raf Van Elsuwé – voorzitter 
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Werden opgenomen in de orde van de schoolbel 
 
Naar aanleiding van het afscheidsfeest van het zesde leerjaar op 27 juni 2019 werden een aantal ouders 
door het schoolbestuur opgenomen in de orde van de schoolbel. Hieronder kan het dankwoord, dat bij 
de uitreiking van de schoolbel werd uitgesproken door de directeur, integraal lezen. 
 

1. FAMILIE DUJARDIN - ONGENAE 
Wim en Caroline 
Beste Caroline en Wim… 
Hier staan jullie vandaag eens aan de andere kant van het podium. 
Normaal vinden we jullie steevast terug aan de kant van de hard werkende, ondersteunende mensen 
die er alles aan doen om om het even welke actie op onze school te doen slagen. 
 
En toch is men er doorheen de jaren in geslaagd om Caroline eens voorop in de schijnwerper te zetten. Zo 
werd zij een aantal jaren voorzitter van onze ouderraad. Ik hoef er hier vandaag niemand van te overtuigen dat 
dat soms een helse opdracht is. Het schipperen tussen mensen, het bewaren van de rust, het inzetten van de 
positieve aspecten, het samenvatten, het nuanceren, het erkennen, luisteren en dan toch iedereen in zijn 
sterktes en waarden aan het werk krijgen was één van jouw opdrachten en talenten. Menige keren kreeg ik de 
afgelopen dagen de melding dat jouw glimlach, jouw opgewektheid, vrolijkheid en voortdurende drive iedereen 
wist te charmeren om dat extra tandje bij te steken. 
Naast haar drive en coördinerende taken tijdens vele activiteiten was het nog niet gedaan want van een 
voorzitter wordt verwacht dat je alle communicatie opneemt, alles organiseert en in goede banen leidt maar dat 
je tegelijk ook overal de handen uit de mouwen steekt om achteraf ook de evaluatie op te nemen en het 
draaiboek aan te passen opdat de volgende editie nog straffer zou worden. Ongelooflijk… een dikke merci! 
 
Dank je wel Caroline om al die jaren een actief lid te zijn geweest van de ouderraad: om te helpen bij het 
schoolfeest, het grootouderfeest, het sinterklaasfeest, … eigenlijk elk feestje ten bate van onze kinderen. Ook 
vandaag nog ben je lid van onze ouderraad en steevast aanwezig ter ondersteuning van menige werkgroepen. 
 
Gelukkig had je wel steeds enkele collega’s of vriend(in) in de buurt die je regelmatig iets in de handen 
staken... Met een ‘cavaatje’ in de hand, kwam Caroline doorheen het ganse land. 
 
Beste mensen we mogen hier gerust spreken over een VBS-familie. 
Wim, je bent nu ongeveer 7 jaar lid van het schoolbestuur en binnen ons schoolbestuur ben jij vooral de man 
die alles opvolgt betreffende de bouwwerken, renovaties, … 
Zo stapte je 10 jaar terug mee in de werkgroep ter renovatie van het hoofdgebouw, dat op 3 jaar tijd van top tot 
teen werd geactualiseerd. Sanitair, elektriciteit, kasten, deuren, verven, … alles werd aangepakt. 
Wim adviseerde er de toenmalige werkgroep. Alhoewel adviseren… voor zover ik me liet vertellen deed Wim 
veel meer dan 'adviseren’. Er zaten toen verschillende ingenieurs aan tafel en Wim was degene die veel van 
het werk naar zich toe trok, alles opvolgde en controleerde of de werken goed werden uitgevoerd. 
 
Zijn meerwaarde werd meteen erkend en het duurde niet lang alvorens het schoolbestuur zijn expertise met 
een ‘vast contract’ wou uitbreiden. Zo werd Wim lid van het schoolbestuur waar hij de taken van Daniel 
Meersman overnam. 
Ook vandaag nog volgt hij steevast en gedocumenteerd de nieuwbouwwerken op. En dat is lang niet alleen het 
aanwezig zijn op de wekelijkse werfvergadering, want daar wordt alles slechts kort besproken, het is het 
geheel van de opdracht welke niet te onderschatten is en heel wat tijd en voorbereidingen vraagt. Maar daar 
hoeven we iedereen die ooit gebouwd heeft waarschijnlijk niet van te overtuigen. Denk maar eens terug aan de 
tijd die in een privébouw kruipt en doe het dan maal 3 want bij ons op school lopen al vele jaren verschillende 
projecten: de renovatie en actualisatie van de kleuterspeelplaats, de renovatie van het huis meester Louis, de 
nieuwbouw van onze hoofdschool, en die is nog lang niet rond, en toch zijn we alweer bezig met de 
voorbereidingen tot actualisatie van ons Westhoekschooltje. 
 
Beste mensen, ik kan jullie verzekeren dat geen van al onze projecten wordt aangevat zonder de nodige 
voorbereidingen die evenveel energie en overleg vragen. 
 
Daarnaast is Wim ook steevast aanwezig op schoolfeesten waar hij de vaste man is bij het opzetten van de 
stertent. 
Dit jaar hoefde men geen stertent op te zetten en dus engageerde Wim zich ertoe om een hele namiddag de 
volledige afwas voor zijn rekening te nemen. 
Hij zei: ‘Ik heb liever een opdracht waar ik constant en voortdurend mee aan de slag kan gaan, dan dat ik moet 
staan wachten op werk.’ 
 
Beste Wim en Caroline, jullie engagement en hart voor onze school is bijzonder groot. Ik wil jullie bij deze 
nogmaals hartelijk bedanken voor de jarenlange inzet, medewerking en het vertrouwen in onze VBS. Ik 
benoem jullie bij deze tot de orde van de schoolbel. 
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2. FAMILIE MORIS - DESIMPELAERE 
Ivo en Isabel 
Isabel en Ivo hebben een jarenlange carrière op onze school. Laat ons duidelijk zijn, daar hebben ze 
zelf voor gezorgd. 
 
Isabel is al jarenlang lid van de ouderraad (al van ten tijde toen Kathleen De Corte nog 
voorzitter was) en was ook vele jaren een actief lid in onze schoolraad. Zo heeft Isabel een 
heel aantal fuiven intensief mee helpen organiseren. Tot de opkuis op zondag in de vroege 
uurtjes, niets was haar te veel. 
Alhoewel, volgens sommigen binnen de ouderraad begon op een bepaald moment haar 
leeftijd haar zo in de vroege ochtend toch wel wat parten te spelen en gaf ze daarom de fakkel 
door aan een nieuwe jongere bende. Uiteraard was ze op de daaropvolgende fuiven keer op keer nog 
graag aanwezig… tot in de vroege uurtjes ;-). 
 
Haar organisatorische talenten verlegde ze daarna naar de receptie van de Eerste Communie. Ze werd er 
zelfs de trekker van de werkgroep. Door haar goede coördinatie verliep alles vlot en werd de klus snel 
geklaard! En als de coördinatie en voorbereidingen top zijn, dan waren onze recepties dat vanzelfsprekend 
ook. Waarvoor dank Isabel. 
 
De laatste jaren was er ook de schoolraad. Aanvankelijk was Isabel de Chinese vrijwilliger…  Ik hoor het jou 
nog zeggen… pff wat moet ik daar nu gaan zitten doen, is dat geen saaie kost? Maar al tijdens de eerste 
vergadering zag ik jouw houding volledig veranderen en groeide jouw interesse. Je boog je opgelegde taak om 
tot een meerwaarde. 
 
Ivo… Achter elke sterke vrouw staat een sterke man… of is het omgekeerd… in elk geval kan het bij jullie 
langs beide kanten bekeken worden. Bij allerlei activiteiten was je er steeds bij om het geheel op te bouwen 
en/of af te breken. Zo heb je vaak voor- en achter de schermen echt veel voor onze school betekend. 
 
Isabel en Ivo van harte bedankt voor jullie jarenlange inzet, medewerking en het vertrouwen in onze VBS. Ik 
overhandig jullie met veel geklingel onze schoolbel en benoem jullie tot de orde ervan. 
Zo hopen wij jullie nog regelmatig op onze school te mogen verwelkomen. Dank jullie wel! 

 
 
 
 

Het CLB in onze school 
 

Onze school werkt samen met het: 
 Vrij CLB Zuid-Oost-Vlaanderen 
 Kastanjelaan 8 - 9620 ZOTTEGEM 

) 09 361 14 01  8 zottegem@vclbzov.be 
www.vclbzov.be  

 
Openingsuren: Iedere werkdag tussen 8u30 - 12u00 en 13u00 - 16u30, behalve op woensdagvoormiddag. 
  Iedere eerste dinsdag van de maand is het centrum bijkomend open van 17 tot 19u. 
   Het centrum is gesloten van 15 juli tot 15 augustus en tijdens kerst- en paasvakantie. 
 
directeur: Marleen Le Clercq 
vestigingshoofd: Muriël Baert 
 
In onze school werkt het volgende team : 
Contactpersoon CLB: DE GEYTER Myriam  Gsm:   0491/902 499 e-mail: myriam.degeyter@vclbzov.be 
Schoolarts:   THEYS Veronique  0491/902 504  veronique.theys@vclbzov.be 
Paramedisch werker: VAGENENDE Nele 
Maatschappelijk werker + overgang naar het secundair: VERLEYEN Liesbeth liesbeth.verleyen@vclbzov.be 
Psycho-pedagogisch consulente: DE GEYTER Myriam 0491/902 499  myriam.degeyter@vclbzov.be 
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Praktische informatie 
 
 
* De schooluren 
Maandag   8u25 tot 12u00 
Dinsdag  13u15 tot 15u35  
Donderdag 
Woensdag   8u25 tot 11u25 
Vrijdag   8u25 tot 12u00 

 13u20 tot 15u00 
 
 
* STUDIE: 
Dankzij de inzet van onze leerkrachten wordt ook onze begeleide studie verzekerd van 15u45 tot 16u45. Deze 
begeleide studie gaat door in de klas van juf Evelien Matthijs (boven het sanitair complex) en wordt 
georganiseerd door de school. Om die reden worden de kosten via de schoolrekening verrekend. 
De kosten voor de studie zijn identiek aan de kosten van de voor- en naschoolse opvang en worden, net zoals de 
opvang, per begonnen halfuur gerekend. (zie verder ‘opvang algemeen’) 
Vragen betreffende de studie kunnen steeds aan de school gericht worden. 
 
 
* Voor- en naschoolse opvang 
De gewone opvang gaat door vanaf 7 uur 's morgens tot 18 uur 's avonds. Wij organiseren 
een aparte voorschoolse opvang voor peuters en kleuters.  Deze gaat door in het gezellige 
opvangklasje.  Dit lokaal is aangenaam ingericht met alle nodige accommodatie voor de 
verzorging en opvang van onze jonge kapoentjes.  De peuters en kleuters van het 
Westhoekschooltje kunnen eveneens vanaf 7 uur gebruik maken van de voorschoolse 
opvang op de hoofdschool.  Zij worden omstreeks 7u45 met onze schoolbus (gratis) naar 
het Westhoekschooltje gebracht. Op het Westhoekschooltje zelf zijn onze kapoentjes elke 
dag welkom vanaf 7u45. 
Onze leerlingen van de lagere school vangen wij op in de refter van de hoofdschool waar zij eveneens een ruim 
aanbod aan (spel- en andere) materialen ter beschikking hebben. 
 
 
* Woensdagmiddag 
Op woensdagnamiddag kunnen de kinderen gebruik maken van de gezamenlijke opvang die plaatsvindt in het 
Vinkemolentje, Geraardsbergsesteenweg 69-71 te Oosterzele. De kinderen worden naar de opvang gebracht met 
de bus van de gemeente. Op school zelf is er opvang voorzien tussen 11u30 en uiterst 12u00. 
 
Kinderen die niet onmiddellijk na schooltijd met de rij de school verlaten dienen afgehaald te worden door de 
ouders. 
Indien u als ouder verlangt dat uw kind, die in de opvang vertoeft, de school op een bepaald tijdstip verlaat om 
naar huis, naar de muziekschool of ergens anders te gaan, dan dient u zeker een geschreven toelating mee te 
geven (in de agenda). U kan deze toelating ook meegeven op het document welke op de eerste schooldag in de 
boekentas van uw kind zit. Uw kind is enkel verzekerd op de weg vanuit de school naar de eerstvolgende locatie. 
Alle kinderen die na de schooltijd de school verlaten, zijn verplicht de kortste of de veiligste weg naar huis te 
kiezen. Alleen dan zijn ze verzekerd. 
 
Kinderen die op woensdagnamiddag om 12u00 (bij het vertrek van de laatste bus) niet afgehaald zijn, gaan 
automatisch met de bus naar de opvang in Oosterzele. (Zie ook bovenstaande punt: * Voor- en naschoolse 
opvang) 
 
 

* OPVANG ALGEMEEN: 
In afspraak met het gemeentebestuur en alle Oosterzeelse scholen gelden volgende 
tarieven: € 0,90 per begonnen halfuur voor het eerste kind, € 0,60 voor het 2de kind, € 
0,40 voor het derde kind en het 4de kind gratis. De opvangdames hanteren een digitaal 
systeem waarbij elke leerling die van de opvang gebruik maakt wordt geregistreerd. Zo 
ziet u op de factuur van de opvang, welke u door de gemeente wordt toegezonden, netjes 
de tijden waarop uw kind de opvang instapte en/of verliet. De opvang is in organisatie 
van de gemeente en wordt daarom door de gemeente gefactureerd. 
 

trrrrriiiinnngggg  trrrrriiiinnngggg 
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Leerlingen die vanuit de studie naar de opvang gaan, worden pas bij het betreden van de opvang geregistreerd. 
Zo begint de naschoolse opvang dan pas te tellen. 
 
Pas als er opvangdames ziek zijn en de school zelf voor de opvang dient te zorgen, mag de school dezelfde 
tarieven via de schoolrekening doorrekenen. 
 
Een voorbeeld om alles op een rijtje te zetten: 
 Leerling 1 à gaat naar de studie en daarna naar de opvang waar hij om 17u de opvang verlaat. 
 Leerling 2 à gaat niet naar de studie maar wel naar de opvang, eveneens tot 17u. 
 Studie vanaf 15.45u opvang vanaf 15.50u vertrek naar huis 
Leerling 1 tot 16.10 instap opvang om 16.12u 17u 
Leerling 2  JA 17u 
 
Leerling 1: - is 25 minuten in de studie (= 1 begonnen halfuur) = € 0,90 

- Om 16.12u wordt leerling 1 als laattijdige instromer in de opvang geregistreerd. (Dit dienen de 
   opvangdames goed te registeren want anders betaald leerling 1 opvang vanaf 15.50u.) Als 
   laattijdige instromer begint de klok voor het 1ste halfuur opvang pas om 16.12u te tellen. 
- Aangezien leerling 1 om 17u de opvang verlaat, betaalt hij/zij 2 eenheden opvang 
   (48 minuten of 2 begonnen halve uren). = 2 x €0,90 x 2 = € 1,80 

Zo wordt de eenheid studie afgerekend via de schoolrekening en de 2 
eenheden opvang via de rekening van de gemeente. In totaal betaalt u 3 
eenheden of € 2,70 die verdeeld wordt over 2 rekeningen. 

 
Leerling 2 - gaat vanaf 15.50u naar de opvang en is dus 70 minuten in de 
opvang. 

   U betaalt daardoor in totaal 3 eenheden (3 begonnen halve uren) 
aan de gemeente. 

   = 3 x € 0,90 = € 2,70 
 
Het is dus steeds belangrijk de details op de achterkant van de opvangrekening goed na te kijken. 
 
Vragen betreffende de studie kunnen steeds aan de school gericht worden. 
Vragen in verband met de opvang dienen besproken te worden met de gemeente. 
 
 
 
* Schoolbus 
Dankzij onze eigen schoolbusdienst kunnen de kinderen veilig naar school. Voor alle afspraken kunt u bellen of 
mailen naar de school. 
 
Sinds 1 september 2016 rekenen wij voor het voor-en naschools busvervoer volgende prijzen door: 
Prijs per rit: 1ste kind  € 1,90 

2de, 3de, … kind € 1,40 
 

Het maandabonnement werd vastgelegd op € 40,00 per kind. 
Dit is meteen ook het maximumbedrag dat het busvervoer van één kind per maand kan kosten. 
 
Ter verduidelijking: 
Stel: uw kind rijdt gedurende één maand 5 x mee met de bus. 
 Dan betaalt u op het einde van de maand 5 x € 1,90 = € 9,50 via de schoolrekening. 
 

Stel: uw kind rijdt 25 x mee met de bus. 
 Dan betaalt u op het einde van de maand in principe: 25 x € 1,90 = € 47,50. 
 Op dat ogenblik overschrijdt u ons maximumtarief van het maandabonnement (€ 40,00/maand).  Er 
 zal dan ook maar € 40,00 aangerekend worden op de schoolrekening van die maand. 
 
U merkt dat onze prijzen laag gehouden zijn zodat u en uw kind(eren) optimaal kunnen blijven genieten van ons 
busvervoer. 
 
Onze bus-service met begeleiding door eigen personeel en "aan iedere deur een halte" is vrij uniek. Met de 
medewerking van iedereen blijft onze bus "veilig en stipt" tot uw dienst. 
 
 
 
 
 



8 
 

* Drank en fruit 
Tijdens het vrij kwartiertje van de voormiddag kunnen de kinderen water, melk of choco benutten en dit door het 
overhandigen van een jeton (ter waarde van € 0,50). (Jetons zijn te bestellen via de maandlijsten) Daarbij kunnen 
ze een stuk fruit, een groente of een gezonde boterham nuttigen. (Een koek, in de breedste zin van het woord, 
wordt in de voormiddag niet toegestaan.) In de namiddagspeeltijd wordt een koek wel toegestaan. (Een stuk fruit, 
groente, … mag uiteraard ook in de namiddag.) 
 
 
* Maaltijden  
Uw kinderen kunnen op school een warme maaltijd gebruiken, bereid door de chef-kok van Benjamin 
Food te Eke. De prijs voor de kleuters bedraagt € 2,60 en voor een lager schoolkind € 3,20.   Bij de 
warme maaltijd is soep inbegrepen. 
Bij de middagmalen of boterhammen kan men ook een drankje verkrijgen en dit aan de prijs van € 0,50/drankje 
(betaling via jetons). Er is keuze uit bruisend en niet-bruisend water, melk, chocomelk of soep. 
Wij vragen u met aandrang mee te willen werken aan een gezonde eetcultuur en zelf geen blikjes en/of cola aan 
uw kind mee te geven. Dranken in blik zijn niet toegelaten. (Volgens afspraak binnen de gemeente Oosterzele 
zijn de prijzen van de drankjes en maaltijden voor alle Oosterzeelse scholen dezelfde.) 
 
 
* Middagtoezicht 
Voor het middagtoezicht geldt het minimumbedrag van ‘€ 0,75 voor het eerste kind’, ‘€ 0,50 voor het tweede en 
derde kind’ en ‘het vierde kind gratis’. 
Mogen we vragen dat de kinderen die 's middags naar huis gaan, zeker niet terugkeren vóór 13 uur. Keren 
leerlingen toch vroeger terug naar school, dan zien wij ons genoodzaakt om ook hen het minimumbedrag aan te 
rekenen. Wij werken immers met personeel dat instaat voor het toezicht. 
 
 
* Gymmen  
De gymleerkracht zorgt mee voor de lichamelijke ontspanning en ontwikkeling van uw kind. Tijdens de gymlessen 

draagt men aangepaste kledij, d.w.z.: een T-shirt met schoolembleem, een blauw broekje, witte 
kousen en witte turnpantoffels of sportschoenen met kleurvaste zool (geen straatschoeisel!) 
Elk onderdeel van de kledij, alsook de sportzak dient te worden genaamtekend! 
 
Ook in onze kleuterafdeling dragen onze oudste kleuters tijdens de lessen bewegingsopvoeding 
witte pantoffels of sportschoenen met kleurvaste zool. Vergeet deze niet te naamtekenen a.u.b.! 
Onze peuters en 1ste kleuterklassertjes dragen hun eigen schoeisel opdat ze ten volle kunnen 
genieten van extra beweegtijd. We vragen de ouders te kiezen voor een paar soepele, kleurvaste 

en voldoende ondersteunende schoentjes.   Tijdens de eerste week van het schooljaar krijgt elke nieuwe leerling 
en leerling van het 1ste leerjaar een turnzak van onze school. Een turn-T-shirt wordt ook aan elke nieuwe leerling 
en leerling van het 1ste leerjaar te koop aangeboden. Is je oude T-shirt versleten of te klein geworden? Dan kan je 
bij meester Michiel steeds een nieuwe aankopen. De verrekening van het T-shirt volgt via de schoolrekening. 
 
 
* Zwemmen  
Net zoals vorig schooljaar gaan onze zwemlessen door in het zwembad te Zottegem. Wij leggen de klemtoon van 
ons zwemonderwijs in het tweede en derde leerjaar. Deze klassen gaan gedurende het ganse schooljaar om de 
twee weken zwemmen. 
 
Het 1ste en 4de leerjaar zwemmen elk de helft van een schooljaar. 
Van september tot en met december gaat het 4de leerjaar zwemmen en vanaf januari tot het einde van het 
schooljaar gaat het 1ste leerjaar zwemmen. 
 

ü Derde kleuterklas: lessenreeks watergewenning in het tweede en derde trimester. 
ü Eerste leerjaar: 7 tot 9 zwembeurten gedurende het tweede semester. 
ü Tweede leerjaar: 14 tot 16 zwembeurten gedurende het hele schooljaar. 
ü Derde leerjaar: 14 tot 16 zwembeurten gedurende het hele schooljaar. 
ü Vierde leerjaar: 7 tot 9 zwembeurten gedurende het eerste semester. 
ü Vijfde leerjaar: 3 tot 5 zwembeurten tijdens de maanden april, mei en juni 2020. 
ü Zesde leerjaar: 3 tot 5 zwembeurten tijdens de maanden april, mei en juni 2020. 

 
De leerlingen die niet zwemmen kunnen op school blijven en onder toezicht een opgelegde taak maken. Alleen in 
uitzonderlijke omstandigheden kan hiervan afgeweken worden. Hiervoor kunt u contact opnemen met de 
directeur. De zwembeurten worden tijdig meegedeeld via onze maandelijkse infofolder. Het zwemmen wordt 
kosteloos aangeboden door de overheid voor het derde leerjaar. Enkel de busrit wordt voor hen aangerekend. 
Wij dringen er ten sterkste op aan dat meisjes zwemkledij uit één stuk dragen bij het zwemmen. 
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* Samen op de informaticasnelweg  
Als we leerlingen willen helpen om zichzelf te realiseren in de samenleving van vandaag en morgen, dan moeten 
we ze ook competent maken in het omgaan met de informatie- en communicatietechnologie die niet meer weg te 
denken zijn uit ons leven. 
ü Onze leerlingen gaan regelmatig naar de computerklas en hebben ook de mogelijkheid gebruik te maken van 

onze hybride-toestellen en iPads. Aan de hand van aangepaste educatieve programma’s worden ze vaardig 
gemaakt in het hanteren van de muis, bepaalde motorische aspecten en cognitieve vaardigheden. 

ü Onze computerklas, hybride-toestellen en iPads staat ter beschikking van alle klassen om op een moderne 
manier aan herhaling, remediëring en uitbreiding te doen. Het is vooral een toepassing op de in de klas 
aangebrachte leerstof, zowel naar taalontwikkeling, wiskunde denken, Frans en oriëntatie op de wereld. 

ü Daarnaast willen wij via een creatieve verwerking van allerhande stelwerken van onze leerlingen in de hogere 
leerjaren ook de basiselementen van tekstverwerking bijbrengen. 

ü Verder lezen wij in de eindtermen dat onze kinderen informatie langs verschillende informatiebronnen moeten 
leren opzoeken. Het leren raadplegen van betrouwbare bronnen en het leren surfen op het internet zijn hierbij 
dankbare werkvormen. 

ü Communicatie wint in de basisschool alsmaar aan belangstelling, het is een 
sleutelwoord, een dwingende opdracht voor elke basisschool! E-mailen 
naar leeftijdsgenootjes, zowel in eigen als in een vreemde taal, informatie 
opvragen bij bedrijven, bij andere scholen en bij allerhande diensten zijn 
elementen die zeker aan bod komen. 

ü Verder gaan wij ook mee met onze huidige samenleving en maken wij onze 
leerlingen attent en weerbaar in het gebruik van sociale media, de evoluties 
binnen het medialandschap, het veranderde gezicht van de jonge 
mediagebruiker en de recente beleidsontwikkelingen. 

Mediawijsheid, Mediageletterdheid, Mediavaardigheid en daarbij de technische 
en instrumentele competenties staan centraal. 
Door middel van onze hybride toestellen (tablets / laptops) kunnen de 
hedendaagse middelen gepast gebruikt worden tijdens de lessen. Integratie van de media in ons alledaagse 
lesgeven wordt steeds belangrijker. 
 
 
* Openluchtklassen 
Dit schooljaar organiseren wij volgende openluchtklassen: 
• Boerderijklassen voor het 1ste en 2de leerjaar:  22 t.e.m. 24 april 2020 
• Cultuurklassen voor het 6de leerjaar: 30 maart t.e.m. 3 april 2020 
• Zeeklassen voor het 4de leerjaar: 22 t.e.m. 26 juni 2020 
Deze openluchtklassen zijn telkens weer unieke ervaringen waarover onze leerlingen nog jarenlang napraten. De 
volledige kostprijs wordt via een afzonderlijke brief tijdig meegedeeld aan de ouders. Met een spaarplan dat loopt 
over verschillende maanden sparen wij dit bedrag. Bepaalde mutualiteiten voorzien in een financiële tussenkomst 
voor openluchtklassen. Vraag er naar bij uw mutualiteit. 
 
 
* Tijdschriften en andere abonnementen (zie bestellijst september) 
Aangezien wij doorheen de ganse lagere school met vaste methodes werken, zijn wij bijgevolg niet 
verplicht tijdschriften gratis aan te bieden. Toch krijgen alle kinderen de mogelijkheid om zich te laten 
abonneren op de tijdschriften van Averbode en/of op Kits en Klap, …. Dit is echter geheel vrijblijvend. 
 
 
* Bedragen maximumfactuur  
“De maximumfactuur is het bedrag dat de school aan ouders mag doorrekenen voor zaken die niet onder de 
eindtermen vallen en die de school niet gratis moet aanbieden.” Op basis van de geldende index zijn 
onderstaande bedragen van toepassing sinds het schooljaar 2019-2020. De bedragen die gelden voor de 
scherpe maximumfactuur zijn leeftijdsgebonden. Voor het kleuter en lager onderwijs geldt één bedrag per 
leeftijdscategorie. Deze bedragen werden in vergelijking met het voorgaande schooljaar licht aangepast. 
 
Geïndexeerd bedrag 
Kleuter 
Per jaar  € 45,00 
Lager 
Per leerjaar  € 90,00 
 
Het bedrag van de minder scherpe maximumfactuur werd wel aangepast. Voor het schooljaar 2019-2020 
bedraagt het geïndexeerde bedrag 440 euro voor de volledige schoolloopbaan. 
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* Maandelijkse bestellijsten & maandelijkse afrekening 
Bestellijsten : 
Per maand krijgen de kinderen een lijst waarop de bestellingen en de onkosten voor de komende maand 
genoteerd worden. Mogen wij u vriendelijk verzoeken de bestellijst nauwkeurig in te vullen en deze de volgende 
schooldag met uw kind terug mee te geven. 
 
Afrekening :  

Maandelijks ontvangen de kinderen een factuur met het verbruik van de voorbije periode.  Gelieve 
deze factuur na te kijken. Voor de betaling geven wij de voorkeur aan het systeem van 
domiciliëring. Dit is echter geheel vrijblijvend maar betekent voor onze schooladministratie een 
belangrijke stap voorwaarts. Mocht u nog geen gebruik maken van het betalen via domiciliëring, 
mogen wij u dan vriendelijk verzoeken het toch te overwegen voor de schoolrekeningen? U kan 
hiertoe op eenvoudig verzoek via het secretariaat een document bekomen.  
Ouders die liever niet instappen in het systeem van domiciliëring verzoeken wij de overschrijving uit 

te voeren binnen vijf kalenderdagen na ontvangst van de factuur. 
 
 
* Contact met de ouders 
In de kleuterschool krijgen de kinderen een schriftje dat steeds heen en weer reist 
tussen de leerkrachten en de ouders. De leerkrachten noteren in dit schriftje allerhande 
inhoudelijke, praktische en concrete informatie zodat u goed geïnformeerd bent over 
het reilen en zeilen in de klas. Ook de ouders kunnen in dit heen- en weerschriftje 
bepaalde gegevens, praktische zaken, vragen en/of opmerkingen noteren.  
 
De kinderen van de lagere school hebben een agenda. In de agenda worden de huistaken, lessen, mee te 
brengen zaken, … genoteerd. Ouders mogen gerust een boodschap in het agenda noteren. Wij vragen om 
wekelijks, bij voorkeur op vrijdag – het agenda te ondertekenen.  
 
Natuurlijk is het persoonlijk contact nog steeds het beste. Aarzel niet om, vóór of na de lessen, de leerkrachten 
aan te spreken. Bij de directie kan u op elk moment van de dag terecht. Al kan het nuttig zijn om vooraf een 
afspraak te maken voor langere gesprekken. 
 
Per maand bieden we elk gezin onze schoolkrant aan met heel wat informatie over het dagelijks schoolleven: 
activiteiten, afspraken, vakantiedagen, zwemregeling, ... Bewaar deze folder zorgvuldig zodat u belangrijke data 
niet uit het oog verliest. Onze schoolkrant kan ook gelezen worden via onze website en sinds 2014 versturen wij 
de schoolkrant per mail naar alle ouders. Dit bespaart ons heel wat drukkosten. In de bijlage bij de schoolkrant 
van september kunt u aangeven op welk mailadres u de schoolkrant het liefst ontvangt. Wij printen de 
schoolkrant enkel nog uit op heel uitzonderlijke vraag. 
 
Regelmatig worden de leerlingen getoetst en op hun leer- en leefgedrag geëvalueerd. De resultaten hiervan zijn 
te vinden op het schoolrapport dat op geregelde tijdstippen wordt meegegeven. Hieronder vindt u de juiste data: 
 
Rapportperiodes en oudercontacten 2019-2020 
Perioderapport 1: 21 & 22 oktober  attituderapport + doelenrapport + oudercontact 1 
Perioderapport 2: 20 december  attituderapport + doelenrapport + syntheserapport voor het 2de,  
      3de, 4de, 5de en 6de leerjaar 
Perioderapport 3: 18 & 19 februari attituderapport + doelenrapport + oudercontact 2 * + 

Puntenrapport 1 voor het 1ste leerjaar 
Perioderapport 4: 8 mei    attituderapport + doelenrapport 
Perioderapport 5: 25 juni   attituderapport + doelenrapport + syntheserapport +  
      vraaggestuurd oudercontact 3 
 
Wij beschikken over vijf onderdelen in de rapportering : 

1. Het doelenrapport 
2. Het attitude- en expressieve vaardighedenrapport 
3. Het syntheserapport 
4. Het ICT-portfolio: Dit wordt tweemaal per schooljaar meegegeven (december en juni) 
5. Het Muzische-portfolio. Dit wordt driemaal per schooljaar meegegeven tijdens of net voor de 

oudercontacten. (oktober, februari en juni) 
Aan de ouders wordt gevraagd de rapporten na te kijken en te ondertekenen. 

 
In de loop van het schooljaar worden voor alle klassen oudercontacten georganiseerd waarbij u geïnformeerd 
wordt over de resultaten, de vorderingen en het gedrag van uw kind. 
 
* op 18 en 19 februari 2020 houden we, met de ouders van het 6de leerjaar, ook het oriënteringsgesprek naar het 
secundaire  
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Parkeer de wagen op het marktplein 
 
Aangezien wij hopen rond de jaarwisseling terug (deels)gebruik te kunnen maken van onze 

schoolparking, zetten we hier de afspraken nog eens op een rijtje. 
 
 Onze school beschikt over een beperkte parking.  Aangezien deze parking onmogelijk 

parkeergelegenheid kan bieden voor alle ouders en leerkrachten is het nuttig om bij het 
begin van dit schooljaar de afspraken omtrent het gebruik van onze parking nog eens 
duidelijk op een rijtje te zetten.  De schoolparking is bestemd voor:   
� In de eerste plaats voor onze schoolbus.  De veiligheid van onze kinderen bij het in- en 

uitstappen krijgt absolute voorrang en mag door niemand gehinderd worden. 
 Gelieve nooit op de plaats van onze schoolbus te parkeren, noch deze in te sluiten. 
� Mindervalide ouders die hun kind(eren) naar school brengen en die moeilijk vanaf het 

marktplein naar school kunnen stappen, mogen gebruik maken van de parking. 
� Ouders die instaan voor het vervoer van kinderen bij uitstappen (boerderijbezoek, 

zwemmen, culturele activiteit), mogen wel op onze parking parkeren.  Dit verhoogt de veiligheid van onze 
kinderen bij het in- en uitstappen van de wagen.  Van hieruit kan dan gezamenlijk vertrokken worden.  

� Laden en lossen van goederen door firma’s die aan onze school leveren gebeurt langs deze parking. 
� Een parkeerplaats voor de directie.  Bij de uitoefening van mijn ambt ben ik heel vaak de baan op.  Een vaste 

parkeerplaats beperkt het tijdverlies bij het zoeken naar parking tot het absolute minimum. 
 
Verder zorgt het innemen van deze parkeerplaatsen op de drukste momenten 
van de dag (bij het starten en eindigen van de school) voor een groot gevaar! 
Auto’s rijden onze parking aan en af. Sommigen met de neus naar de 
straatkant, anderen rijden achterwaarts de parking af… Meermaals merken 
wij op dat dit voor heel wat gevaar zorgt voor onze schoolgaande leerlingen 
die te voet, met de step, de fiets, … de school reglementair betreden of 
verlaten. Wij willen het niet meemaken dat er eens een auto één van onze 
leerlingen of ouders zal aanrijden. Wij dringen er op aan om de wagen 
te parkeren op het ruime marktplein op nog geen 100 meter van onze school. 
Een enorme dank-je-wel aan de ouders die dit reeds doen.  Bedankt in naam 
van onze kinderen die graag veilig naar school komen! Mogen wij alle ouders 
vriendelijk verzoeken deze afspraken ook door te geven aan oma’s en opa’s die regelmatig hun kleinkinderen na 
schooltijd afhalen zodat ook deze mensen op de hoogte zijn. 
 
 

Oversteken aan de school 
 

Onze school is gelegen in een zone 30. In een zone 30 is elke plaats een oversteekplaats. Doch vragen wij aan 
alle ouders om gebruik te maken van het zebrapad. U geeft uw zoon/dochter op die manier een goed voorbeeld 
en het zebrapad aan onze schoolpoort is, ‘s morgen voor de schooltijd en ‘s avonds net na de schooltijd, een 
bewaakte oversteekplaats. 
Vaak merken wij op dat ouders met hun kinderen elders oversteken en zo een gevaarlijke situatie veroorzaken. 
Het wordt immers voor bestuurders moeilijk als er op vele verschillende plaatsen wordt overgestoken en men zo 
het overzicht van het verkeer verliest. Ook om de stroom van het verkeer te kunnen behouden vragen wij beleefd 
het zebrapad te gebruiken. Alvast bedankt. 
 
 

Schooltoelagen voor kleuters en leerlingen wordt vanaf dit 
schooljaar SCHOOLTOESLAG (groeipakket) 

  
Vanaf schooljaar 2019-2020 kunnen kinderen vanaf 3 jaar die Nederlandstalig kleuter-, lager of secundair 
onderwijs volgen in Vlaanderen of Brussel als extra rekenen op een jaarlijkse schooltoeslag als het inkomen van 
de ouders (of de ouder en eventuele partner waar het kind gedomicilieerd is na een echtscheiding) voldoet aan 
de inkomensvoorwaarde. 
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De schooltoeslag vervangt vanaf schooljaar 2019-2020 de vroegere 
schooltoelage. U ontvangt de schooltoeslag in het najaar automatisch van 
uw uitbetaler van het Groeipakket.  
 

Let op: de studietoelage voor studenten in het hoger onderwijs verandert 
niet en moet u nog steeds aanvragen bij de afdeling Studietoelagen van het 
Ministerie van Onderwijs. 
 

Het voldoende aanwezig zijn op school is uiterst belangrijk: 
Is uw kleuter: 

• nog geen 3 jaar op 31 december van het betrokken schooljaar? Dan moet hij/zij minstens 100 halve 
dagen op school zijn geweest. 

• 3 jaar op 31 december van het betrokken schooljaar: minstens 150 halve dagen op school 
• 4 jaar op 31 december van het betrokken schooljaar: minstens 185 halve dagen op school 
• 5 jaar op 31 december van het betrokken schooljaar: minstens 220 halve dagen op school 
• 6 jaar of ouder op 31 december van het betrokken schooljaar: maximaal 29 halve dagen ongewettigd 

afwezig 
 

Let op: 
Tot 6 jaar op 31 december van het betrokken schooljaar geldt het aantal halve dagen werkelijke 
aanwezigheid op school. Ziektedagen tellen niet mee. Er is onder de 6 jaar geen leerplicht, dus moeten 
afwezigheden niet gewettigd worden. 
Vanaf 6 jaar op 31 december van het betrokken schooljaar moet elke afwezigheid gewettigd worden, bv. 
met een ziektebriefje. 

 

Lager onderwijs en secundair onderwijs: 
Leerlingen lager onderwijs mogen maximaal 29 halve dagen ongewettigd afwezig zijn.  

 

Uw uitbetaler van het Groeipakket krijgt de gegevens automatisch door van het Ministerie van Onderwijs. 
 

Wenst u meer info over de andere voorwaarden, het bedrag van de studietoelage of de procedure dan kan u 
meer antwoorden vinden via deze link.  
 
 

Veilig van en naar school: 

'Elk verkeersslachtoffer is er een te veel', zo redeneren we. Met allerhande verkeersprojecten doorheen het 
schooljaar willen we als school onze leerlingen wegwijs maken in de verkeerschaos. Het dragen van 
fluorescerende kledij, welke onze meest kwetsbaren in het verkeer doen opvallen, is dan ook een basishandeling. 
 

Omdat we de veiligheid van onze leerlingen heel belangrijk vinden, verplichten 
we al onze leerlingen tot het dragen van een fluohesje tussen de herfstvakantie 

en de paasvakantie wanneer ze naar school komen en naar huis gaan. 
 

Zorg dat je gezien wordt! 
 

Alle fietsers zijn, sinds het schooljaar 14-15, verplicht tot het dragen van een 
helm en een hesje wanneer ze naar school rijden of de school verlaten. (Op 
het secretariaat liggen steeds hesjes en helmen om zij die zonder naar school 
kwamen toch te verplichten tot het dragen ervan op hun weg van en naar huis.)  
 

Van de herfstvakantie tot de Paasvakantie blijft het ’s morgens langer donker 
en wordt het ‘s avonds vroeger donker. Het is belangrijk dat je goed zichtbaar 
bent in het verkeer en fluohesjes helpen ons daarbij. Daarom verplichten wij 
het dragen van fluohesjes voor alle leerlingen tussen de herfstvakantie en 
de Paasvakantie. Het maakt niet uit of je fietst, wandelt of met de auto komt. 
Want het is ook belangrijk dat je goed zichtbaar bent als je van de auto naar de 
schoolpoort wandelt.  
Ook de kleuters op ons Westhoekschooltje komen naar en/of verlaten de 
school in hun eigen fluohesje. Jong geleerd is oud gedaan. 
 

Alle nieuwe leerlingen ontvangen op de eerste schooldag hun eigen fluohesje. 
 

Ben je je fluohesje van vorig schooljaar kwijt? Je kan (zonder verplichting) op 
het secretariaat steeds een nieuw hesje aankopen. 
Is je hesje echt versleten, dan kan je net voor de fluo-periode je oude hesje inruilen. 
Onze dank aan de ouderraad om ons elk jaar te steunen met de aankoop van de hesjes. 
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Verlaten van de school 

 
Kleuters: 
Om 15.30 uur zullen de kleuters verzamelen onder het afdak. 
Zodra alle kleuters in positie staan zal er met de handbel gebeld worden om de lagere school te verwittigen dat 
binnen 5 minuten de school eindigt. Net na dat belsignaal zal een kleuterjuf het hek openen en mogen de ouders, 
grootouders, … hun kleuter afhalen. Op deze manier zijn onze kleinsten uit de stroom van de schoolverlatende 
lagereschoolkinderen en kunnen ze op een rustige en veilige manier de school verlaten. 
Grootouders, ouders, … mogen, na het signaal van de leerkracht, via de poort aan de ingang tot bij de kleuters 
stappen om ze op te halen onder het toezicht van hun juf. 
Tante Bieke zal de hele tijd bij de kleuters blijven om tussen 15.45 en 16.00 uur de naschoolse opvang aan te 
vatten in haar opvangklasje of op de kleuterspeelplaats. Op deze manier hebben onze kleuterjuffen ten allen tijde 
een duidelijk zicht op de schoolverlatende kleuters. 
 

Kleuters afhalen langs het poortje via de Dreef en Zilverlinde is niet toegelaten. 
 
Lagere school: 
Om 15.35 uur verzamelen de leerlingen van de lagere school op de speelplaats, waar we 3 extra rijen vormen, 
namelijk de ‘rij voor studie’, ‘rij van de fietsers’ en de ‘rij van de bus’. 
De rij van de fietsers: zal, onder begeleiding van juf Carline, tot aan de fietsenstalling begeleid worden. 
   Eenmaal de fietsers klaar zijn voor vertrek, worden ze tot buiten de schoolpoort begeleid. 

Alle fietsers houden hun fiets aan de hand tot aan het zebrapad waar ze onder 
begeleiding het verkeer ingaan. 

De rij van de bus: De leerlingen die met de bus meerijden mogen ook meteen na het verlaten van de  
   klas de rij van de bus opzoeken. Daar kan de buschauffeur de kinderen reeds   
   opstellen en zijn/haar passagiers opvolgen. 
 
Alle andere kinderen staan, onder leiding van de klasleerkracht in hun klasrij de ‘goedenavond-wens’ af te 
wachten. Eenmaal de goedenavond-wens uitgesproken en beantwoord werd, mag eerst de rij van de fietsers 
vertrekken. Daarna volgen de gemachtigde opzichters (die de zebrapaden bewaken) met hun klassen. Eén 
gemachtigde opzichter neemt positie aan het zebrapad ter hoogte van de schoolingang en de andere opzichter 
neemt positie ter hoogte van de Dreef. 
Daarna volgen de andere leerjaren op een rustige manier hun klasleerkracht tot aan de poort van de school. 
 
Kinderen die in de opvang blijven nemen plaats achteraan hun eigen klasrij tot alle leerlingen, die meteen na 
schooltijd de school verlaten, vertrokken zijn. Ook kinderen die twijfelen nemen plaats achter de klasrij. We 
hebben liever een leerling meer achteraan de rij dan een leerling die alleen de straat op gaat. 
 
Aan de ouders, grootouders, … die hun kinderen afhalen willen we vragen: 

- de speelplaats niet op te stappen vòòr alle klassen de speelplaats verlaten hebben 
- om een strook vrij te houden aan het hek zodat de klasrijen rustig en zonder onderbreking de school 

kunnen verlaten. 
 
 

Afwezigheden en bijhorende (dokters)attesten: 

 
Als ouder moet je bij elke afwezigheid van je *leerplichtige kind een document aan de school afgeven dat de 
afwezigheid wettigt. Ofwel is dat een medisch attest ofwel is dat een zelfgeschreven briefje (een verklaring). 
a) Een verklaring van ziekte ondertekend en gedateerd door een ouder: 

- mag een periode van 3 opeenvolgende kalenderdagen niet overschrijden 
- kan hoogstens 4 x per schooljaar ingediend worden. (Zie het document welke u via de boekentas 

 werd/wordt bezorgd op de eerste schooldag.) 
b) Een medische attest, uitgereikt door een arts, voor zover het om een van de volgende gevallen gaat: 

- een afwezigheid wegens ziekte van meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen 
- een afwezigheid wegens verklaring van ziekte nadat de leerling in datzelfde schooljaar al 4 x 

 afwezig is geweest voor een ziekteperiode van max. 3 kalenderdagen (zie hierboven) 
 
Een medisch attest uitgereikt door een arts kan elke afwezigheid wegens ziekte wettigen. 
 
*Een kind wordt leerplichtig op 1 september van het jaar dat het 6 jaar wordt. 
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MAILADRESSEN leerkrachten 
 

voornaam.familienaam@vbsscheldewindeke.be       bijvoorbeeld: kristof.deridder@vbsscheldewindeke.be 
 
Sinds september 2015 heeft elke leerkracht zijn/haar eigen mailadres met schoolaccount. 
Zo kan u, wanneer u er echt niet in slaagt de leerkracht persoonlijk aan te spreken, gebruik 
maken van het mailadres. 
 
We kennen allemaal ons eigen mailadres en we weten allemaal dat de smartphone, tablets, 
… de verplichtingen en verwachtingen van een mailadres serieus hebben veranderd. Doch 
willen wij benadrukken dat het mailadres van de leerkrachten de gesproken communicatie 
niet mag vervangen. 
Met de leerkrachten hebben we dan ook afgesproken dat het mailadres éénmaal na schooltijd nagekeken wordt. 
Tijdens de lesuren zal u dan ook geen antwoord mogen verwachten. 
Ook in vakanties en weekends zal het nakijken van dit mailadres minder frequent gebeuren. 
 
Wat is dan het nut van de mailadressen? 
Het klassieke briefje in de agenda is soms heel erg confronterend voor het kind zelf en sommige dingen schrijft 
niemand graag in de agenda. Hier kan een mailtje wonderen doen. 
Daarom wensen wij de mailadressen enkel te hanteren tot de schoolse vorderingen van uw kind. 
 
Wanneer u echt dringende zaken te bespreken/melden hebt, vragen wij u steeds contact op te nemen met het 
secretariaat van de school. 
De algemene adressen secretariaat@vbsscheldewindeke.be en directie@vbsscheldewindeke.be blijven 
zodoende de eerste adressen waaruit de communicatie vertrekt en waarnaar u zich mag blijven richten. 
Weet ook dat jullie steeds welkom zijn op de school zelf! 
 
 
 
 

INZAMELING VAN GEBRUIKTE BATTERIJEN VIA ONZE SCHOOL 
 
Onze school zamelt gebruikte batterijen in. We krijgen daartoe niet alleen gratis 
inzamelmateriaal ter beschikking van Bebat maar worden bovendien ook voor 
onze inspanningen beloond! (Er werden via deze inzamelacties al fietsjes, 
knutselmaterialen, … aangekocht.) Daarom willen wij ouders en leerlingen graag 
aanmoedigen gebruikte batterijen via onze school binnen te brengen. 
 
Hoe gaat dit in zijn werk? 
Alle gebruikte batterijen worden gedeponeerd in de inzamelton die bij ons op school staat. 
Een volle ton wordt gratis opgehaald door Bebat. Per kg ingeleverde batterijen ontvangen wij 1 punt. 
In ruil voor de gespaarde punten kunnen wij kiezen uit een hele reeks interessante artikelen zoals sportmateriaal, 
didactisch en educatief materiaal, pc-toebehoren, toegangstickets voor diverse parken en nog zoveel meer... 
Uiteraard is dit materiaal voor onze school meer dan welkom! 
 
Overtuigd? Doe dan met ons mee! 
Het inzamelen van gebruikte batterijen is immers niet alleen goed voor onze school maar ook voor jullie! Wist je 
dat je op die manier actief bijdraagt tot een beter milieu? Het is namelijk zo dat Bebat de opgehaalde batterijen 
sorteert en recycleert, waardoor men de natuurlijke 
grondstoffen kan behouden en hergebruiken. 
Meer info vind je op www.bebat.be 
 
Om u aan deze actie te herinneren krijgen alle leerlingen 
eerstdaags een verzamelzakje mee. Zo hopen we dat ook 
de grootouders, buren, … hun batterijtje kunnen bijdragen. 
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Met dank en veel respect eren wij Marc en An 
 
Op het einde van het schooljaar 2018-
2019 moesten wij afscheid nemen van 2 
vaste waarden waar we vele jaren 
mochten op rekenen. Tijd om op 
welverdiende rust te gaan… of toch om 
het iets rust-iger aan te doen. 
 
Door weer en wind en zelfs doodziek 
stonden Marc en An ons als buschauffeur 
en busbegeleider jaar na jaar bij. Menige 
kilometers hebben ze samen op onze 
schoolbus vertoefd en dat steeds ten 
voordele van onze school, onze 
leerkrachten en vooral onze leerlingen. 
 
Marc en An, 
 

Als ervaren busbegeleider en 
buschauffeur, 
hield je altijd een goed humeur. 
Al zeggen ze je niet steeds gedag, 
jij begroet ze toch met een lach. 
Ook de auto’s aan de overkant, 
vinden jouw getoeter amusant. 
Mensen zwaaien al van ver geamuseerd, 
wanneer Marc en An hen in onze bus 
passeert. 
Zo blijft het leuk en geniet je ervan. 
Het lijkt alsof je de hele wereld aan kan. 
 
Beste Marc en An, dank jullie wel voor alle inspanningen en vertrouwen. Wij wensen jullie vele zomerse dagen 
omringd door mensen die jullie zielsgraag hebben. Weet dat jullie bij ons steeds welkom zijn en ik beloof je dat je 
af en toe nog eens met onze bus mee mag rijden. ;-) 
 
Langs deze weg ook onze oprechte dank aan de ouders van Tiago, Mauro, Keano en Ami voor het ter 
beschikking stellen van hun zeepkist. De zeepkist werd, tot in het kleinste detail, geïnspireerd op onze echte 
VBS-bus en charmeerde alle toeschouwers. Een prachtexemplaar welke ook de laatste schooldag heel veel 
bezien kreeg! Bedankt! 
 
 
 

WAT BRENGT SEPTEMBER ONS 
 

Info – avonden 
9 & 10 september   –   19.00 en 20.30u 

 
Wij organiseren onze info-avonden tijdens de tweede week van september. Bij de start van dit schooljaar zijn er 
weinig niet aangekondigde wettelijke wijzigingen (*). Daarom is er geen gezamenlijke uiteenzetting. U wordt 
daarom onmiddellijk ontvangen in de klas van uw kind. Daar krijgt u van de juf of meester een interessante 
uiteenzetting over het reilen en zeilen in de klas: hoe is de dagindeling, welke methodes gebruiken we, welke 
leerstof komt aan bod, hoe zit het met het huiswerkbeleid op onze school, praktische afspraken, sportieve en 
culturele activiteiten, ... Hieronder geven wij een overzicht van onze info-avonden. 
In de loop van de eerste week krijgt iedereen nog een aparte uitnodiging waarop u uw aanwezigheid kan kenbaar 
maken. 
 
* Indien u alle aangekondigde wettelijke wijzigingen wenst te bekijken, dan kan dat door er ons schoolreglement op na te 
lezen. Reeds eind vorig schooljaar kregen alle ouders een melding dat ons schoolreglement geüpdatet werd. Op onze website 
kunt u steeds een exemplaar van ons schoolreglement terugvinden. 
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 19.00u 20.30u 

Maandag 9 
september 

1ste peuter- & kleuterklas hoofdschool, 
1ste leerjaar  

1ste, 2de en 3de kleuterklas Westhoekschooltje,  
3de leerjaar, 
5de leerjaar 

Dinsdag 10 
september 

2de kleuterklas hoofdschool,  
3de kleuterklas hoofdschool, 
2de leerjaar  

4de leerjaar, 
6de leerjaar 

 
 

ROLLENDE VRIJDAG – 13 september 
 
Sinds enige schooljaren komen we tegemoet aan onze leerlingen die vragen naar het toelaten van skateboards, 
steps, rolschaatsen, éénwielers, … op de speelplaats. Zo wordt op vrijdag 13 september een doorstart van 
“ROLLENDE VRIJDAG” genomen. 
Het mag gezegd worden, de voorbije schooljaren verliepen de rollende vrijdagen vlekkeloos. Doch waren er een 
aantal leerlingen die zonder hesje of helm op school verschenen. In onze afspraken stond duidelijk: 

§ Wie rollend naar school komt houdt zich aan dezelfde regels als de fietsers: HELM verplicht en 
HESJE aan! 

 
Voor alle duidelijkheid herhalen we nog een keer onze afspraken waar we streng op toekijken: 
 
AFSPRAKEN: 

§ We staan geen fietsen toe. Voor de fietsers voorzien we later op het schooljaar nog verschillende andere 
momenten om hun vaardigheden te bewijzen. (Alle fietsers tegelijk en ongestructureerd op 
de speelplaats toelaten, brengt ons te veel gevaarlijke omstandigheden.) 

§ Alle rollende deelnemers dienen zich goed te beschermen. (helm, pols-, kniebeschermers, 
…) 

§ De rollende onderdelen worden enkel in de middagspeeltijd van 12.40u tot 13.20u 
toegestaan. 

§ Er worden geen 2 sporten gecombineerd. We staan uit veiligheidsoverweging geen voetbal, 
basket of netbal toe tussen de hogergenoemde tijdstippen. 

§ ’s Ochtends worden de rollende onderdelen netjes onder het afdak aan de fietsenstalling 
gestockeerd. De fietsenstalling blijft uiteraard wel voorbehouden aan de fietsers. Zoek dus een plaatsje 
onder de ijzeren trap of voor de poort van de ouderraad. 

§ We verwachten dat iedereen die rollend naar school komt de verkeersregels volgt. 
§ Wie rollend naar school komt houdt zich aan dezelfde regels als de fietsers: HELM verplicht en HESJE 

aan! 
§ Op uitzondering van een HoverBoard worden er geen gemotoriseerde voertuigen toegelaten. J 

 
 
 

SPORTclub@school – 18 september 
Je bent goed bezig in je sportclub en dat mag gezien worden door je klasgenoten. 
Trek op woensdag 18 september in je sportoutfit naar school en laat iedereen 
kennismaken met je favoriete sportclub. 

 
 
 

20 september 
 

Naar jaarlijkse gewoonte stappen of trappen op vrijdag 20 september weer duizenden kinderen en (groot)ouders 
naar school. Te voet of met de fiets naar school gaan zorgt voor meer veiligheid op de schoolroute en aan de 
schoolpoort. De STRAPDAG stimuleert kinderen en ouders om zich op een duurzame wijze te verplaatsen. 
Kinderen vinden het leuk en het is bovendien goed voor het milieu en de gezondheid. 
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WIE HARD WERKT TELT OP, 
WIE SAMENWERKT VERMENIGVULDIGT. 

 
Op 24 en 27 september organiseren wij, naar jaarlijkse gewoonte, onze 
klasoverschrijdende spelvoor- of namiddag. Tijdens zo’n halve dag 
activiteit krijgen onze leerlingen allerlei spelen voorgeschoteld waarbij 
ze samen aan de slag moeten. We dagen onze leerlingen uit samen te 
werken, elkaar te respecteren, elkaar te helpen en zo tot de beste 
resultaten te komen. Zo herhalen wij al spelend onze 
speelplaatsafspraken, ervaren wij het effect van ‘een geïmproviseerde 
handicap’ en hoe we, door met elkaar samen te werken, er zelf ook 
beter van worden.  
 
Dit alles staat tevens in het teken van de Vlaamse Vredesweek die op 
21 september ingaat. Maar past ook perfect in onze ‘Gouden weken’. 
De gouden weken kan je vergelijken met de wittebroodsweken in het 
huwelijk… Je denk dat je elkaar door en door kent, maar uiteindelijk 
ondervind je aan den lijve dat er hier en daar toch wel scherpe kantjes 
zijn waar je moet (maar ook echt wil) mee leren leven. In een klas is 
dat niet anders. Tenslotte zitten onze leerlingen meer samen op school 
dan thuis of in eender welke sportclub. Je kan je dus wel voorstellen 

dat ook een klas bij het begin van het 
schooljaar haar wittebroodsweken 
doormaakt. Alleen heten wij de eerste 4 
weken van het schooljaar de ‘Gouden 
weken’. Deze weken zijn bij uitstek geschikt 
om een fundament te leggen voor een goede groepsvorming in de klas. 
 
De Gouden Weken zetten wij in om het goud dat we als school in handen hebben, 
onze leerlingen, in korte tijd te smeden en te kneden zodat er een fijne sfeer in de 
groep heerst, een heel schooljaar lang. 

 
 

Vlaamse veldloop - Vlaanderens grootste schoolsportklassieker 
Woensdag 25 september 

 
Op woensdag 25 september nemen wij met onze ganse lagere afdeling deel aan de 31ste 
editie van de Vlaamse veldloopweek.  Locatie: Terreinen van KVV Windeke (Gelegen aan 
het station van Scheldewindeke) 
 
Ook dit schooljaar kunnen leerlingen, leerkrachten en ouders deelnemen (Elke 
leeftijdscategorie loopt apart een afstand aangepast aan de leeftijd.) 
Het klinkt cliché, maar winnen is voor ons geen doel, we stimuleren liever het 
uitlopen van de wedstrijd en supporteren voor ALLE deelnemers. Wij hopen dan 
ook met zoveel mogelijk deelnemers te kunnen starten. 
 
Indien u en/of uw zoon/dochter wensen deel te nemen, gelieve dan het strook (welke u 
binnenkort via meester Michiel mag ontvangen) in te vullen en terug te bezorgen aan de 
school voor 18 september. Een deelnemerskaart zal u, na inschrijving, bezorgd worden 
door meester Michiel. 
 
Alle deelnemers van onze school ontvangen dit schooljaar een uniek embleem om, na 
deelname, op hun turn-T-shirt te bevestigen. Zo kan je als fiere deelnemer jaar na jaar 
een extra embleem verzamelen en aan iedereen laten zien dat jij de veldloop tot een goed 
einde bracht. 
 
Wij wensen jou alvast veel loopplezier! Wij hopen dat onze school – net zoals de vorige jaren – goed 
vertegenwoordigd is bij dit sportief en gezellig evenement! 
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Samen school-maken is enkel mogelijk als we ook beroep mogen doen op enkele vrijwillige medewerkers. 
Zo hebben wij doorheen een schooljaar allerlei activiteiten waarbij we een paar helpende handen, ogen, oren, 
benen, … heel goed kunnen gebruiken om onze leerlingen vooruit te helpen. 
Via het document ‘Bijlage bij de schoolkrant’ kunt u aangeven waar u eventueel een handje kan/wil toesteken. 
 
Interesse? Vul het document ‘Bijlage bij de schoolkrant’ in of neem contact op met de directeur. 
directie@vbsscheldewindeke.be; 09 362 66 25 
 
 
 
 

KOEKENSLAG 
 

Financiële acties zijn voor elke Vrije School onontbeerlijk voor de jaarlijkse werking. Deze zorgen ervoor dat wij 
de extra’s, ten voordele van onze leerlingen, kunnen blijven uitvoeren (innoveren, vernieuwen, renovaties, …). 

Zonder deze extra steun is dit werkelijk onmogelijk. 
 

Na het succes van de voorbije jaren bieden 
wij jullie binnenkort terug een draagtas vol 
heerlijke versgebakken LOTUS-gebakjes 

aan. 
Deze draagtassen worden U op vrijdag 18 

oktober door onze leerlingen bezorgd. 
 

Koeken bestellen kan tot uiterlijk 
dinsdag 1 oktober (voor 9uur)! 

 

Wij danken U nu al voor uw milde steun. 
 

 
 
 
 

 
 

REEDS BEVESTIGDE ACTIVITEITEN: 
 
Herfstwandeling ouderraad Zondag 13 oktober 
K(l)aas- en wijnavond  Vrijdag 29 november in GC De Kluize 
Kerstmarkt op school  Vrijdag 13 december 
Lentediner   Zondag 22 maart in GC De Kluize 
Schoolfeest   zaterdag 27 juni 

Bij voorbaat dank voor uw steun! 
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Sprokkels uit de ouderraad 
 
Wist je dat … 
 
• …de ouderraad jullie verwacht na de infoavonden op 9 en 10 september. Hét moment 

om kennis te maken met (nieuwe) ouders en samen te klinken op een fantastisch nieuw 
schooljaar. 
 

• ...we jullie van harte uitnodigen op onze open ouderraadvergadering op dinsdag 24 september om 20h15 in 
de refter van de VBS. Verdere info volgt. 
 

• …onze herfstwandeling doorgaat op zondag 13 oktober. Noteer deze dag alvast in jullie agenda. Verdere info 
volgt via de boekentas van jullie kapoen. 

 
 
 
 
 
 

Menu warme maaltijden september 
 

Datum Soep Hoofdschotel 

2/9/19 groentesoep macaroni met ham en een smeuïge kaassaus 

3/9/19 tomatensoep kipfilet met ananas-en kerriesaus - creoolse rijst boordevol groentjes 

5/9/19 Florentijnse slasoep rundshamburger - bruine saus - prei - gebakken aardappelen 

6/9/19 knolseldersoep cordon bleu - duo van broccoli en bloemkool - gekookte aardappelen 
   

9/9/19 courgettevelouté Hongaarse goulash - kerstomaatjes met bieslook - gekookte aardappelen 

10/9/19 wortelsoep gegratineerd visstoofpotje - gestoofde erwtjes - pureeaardappelen 

12/9/19 broccolisoep balletjes in tomatensaus - zomersalade - tuinkruidendressing - frietjes 

13/9/19 aspergesoep 
"radicchio" 

vol au vent van kip met champignons – worteltjes - gekookte aardappelen 

   
16/9/19 seldersoep bbq-rundsworst  - spinazie - gekookte aardappelen 

17/9/19 kerstomatensoep kipreepjes met rode kerrie en juliennegroentjes - speltrijst met groentjes 

19/9/19 waterkers-alfabetsoep viskrokantje -smeuïge Bretoense knolselder – salade van rode biet - frietjes 

20/9/19 uien-groentesoep spaghetti “Bolognaise” met gemalen kaas 
   

23/9/19 prei-komkommersoep wangetjes op grootmoeders wijze - boterboontjes - gekookte aardappel 

24/9/19 bloemkoolsoep Rundsvogelnestje - erwtjes en worteltjes - peterselieaardappelen 

26/9/19 boerengroentesoep kidskippeboutjes - fruitsalade met watermeloen- frietjes 

27/9/19 kip-peterseliesoep  Ardens gebraad - rode kool - gebakken aardappelen 
   

30/9/19 pompoensoep gevogelteblanquette met brunoisegroentjes - preistampot  

Link allergenen: http://allergenen.sho-horeca.nl/kaart/199 
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Familienieuws 
 
Gaby Crommelinck, overgrootmoeder 
van Amélie (1KA) en Julie (3LB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BELANGRIJKE DATA 
 

Maandag 9 & dinsdag 10 september  
Info-avonden 

 
Maandag 7 oktober  

Lokale verlofdag – geen school 
 

Zondag 13 oktober 2019 
Herfstwandeling - ouderraad 

 
Woensdag 16 oktober 2019 

Pedagogische studiedag – geen school 
 

Maandag 21 en dinsdag 22 oktober  
Oudercontact 1 + rapport 

 
Vrijdag 25 oktober 2019 

FLUO-vrijdag 
 

Woensdag 13 november 2019 
Pedagogische studiedag – geen school 

 
Dinsdag 26 november 2019 

Infoavond: ‘ontluikende geletterdheid’ 
 

Vrijdag 29 november 2019 
K(l)aas- en wijnavond in GC De Kluize 

 
Vrijdag 6 december 2019 

Sinterklaasfeest 
 

Vrijdag 13 december 2019 
Kerstmarkt op school 

 
Maandag 27 januari 2020 

Lokale verlofdag – geen school 
 

Woensdag 5 februari 
Pedagogische studiedag – geen school 

 
Dinsdag 18 en woensdag 19 februari  

Oudercontact 2 + rapport 
 

Dinsdag 17 maart 2020 
Grootouderfeest 

 
Zondag 22 maart 2020 

Lentediner in GC De Kluize 
 

Zaterdag 2 mei 2020 
Vormsel Scheldewindeke 

 
Donderdag 21 mei 2020 

9.30u: Eerste communie te Balegem 
 

Woensdag 27 mei 
Pedagogische studiedag – geen school 

 
Zaterdag 27 juni 2020 

Schoolfeest 
 

Maandag 29 juni 2020 
Afscheid 6de leerjaar 

 

 
 

SEPTEMBER 2019 
1  
2 Welkom terug op onze VBS! 
3  
4  

5 SAMWD in GC De Kluize (1ste, 2de en 3de 
leerjaar – gratis) 

6 Startviering 
7  
8  

9 Infoavond 1: 19u: 1KA, 1KB, 1L  
  20.30u: 1/2/3KW, 3L, 5L 

10 Infoavond 2 19u: 2KA, 3KA, 2L  
    20.30u: 4L en 6L 

11  
12 Zwemmen voor het 2de, 3de en 4de leerjaar 
13 Rollende vrijdag 
14  
15  
16 * Peuterklasje gaan naar de boomgaard. 
17  
18 * Toon je sportclub@school  
19  

20 * STRAPDAG 
* Schaakinitiatie 5de en 6de leerjaar 

21  
22  
23  
24 * Spelvoormiddag kleuterafdeling 
25 Veldloop Oosterzele 

26 * Zwemmen voor het 2de, 3de en 4de leerjaar 
* viering jarigen van de maand 

27 * spelnamiddag lagere afdeling 
* Werelddag van de vrede 

28  
29  
30  
  

Deponeer ze in de ton aan de schoolpoort. 

Wij zamelen dopjes in. 
Dop ze in de ton aan de schoolpoort. 
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