
 
 

DE LAATSTE SCHOOLDAG VAN HET 
SCHOOLJAAR 2018-2019 

VAKANTIEWENS 

 
Als ik mocht, echt waar, 

dan hield ik je nog een jaar! 
 

Maar je bent hier nu klaar, 
dus ja, ga nu maar ... 

 
Ik zal nog even zwaaien, 

tot voorbij de poort. 
 

Met ‘veel geluk’ 
en ‘het ga-je-goed’, 

mijn allerlaatste toverwoord. 
 

En zie ik je weer, 
dan zal ik denken, 

fier en blij: 
Dat was er toch mooi 

eentje van mij! 
 

 
 

 

Kom onze klassen een bezoekje brengen 
tijdens onze opendeurdag op 

zaterdag 24 augustus van 10 tot 12u. 
 

 
 
  



RESULTATEN INTERDIOCESAAN PROEFWERK 
ZESDE LEERJAAR - JUNI 2019 

 
Onze school is dé plaats waar we dagelijks werk maken van degelijk kwaliteitsonderwijs. De resultaten van 
onze zesdeklassers bij het interdiocesaan proefwerk zijn ook dit schooljaar weerom schitterend! Voor 
wiskunde behalen onze zesdeklassers een gemiddelde van 78,00 % terwijl het gemiddelde van de Vlaamse 
basisscholen die in onze referentiegroep liggen slechts 69,50 % bedraagt. Voor Nederlands behalen onze 
leerlingen dit jaar een gemiddelde van 76,00 % tegenover een Vlaams gemiddelde van 65,00%.  
Voor het eerst werd ook het interdiocesaan proefwerk Frans afgenomen waarop onze leerlingen 84,00 % 
behaalden tegenover het Vlaamse gemiddelde van 73,00 %. 
Het Vlaamse gemiddelde is eigenlijk geen juiste verwijzing, maar maakt het voor iedereen 
zichtbaarder/duidelijker. De scholen worden immers in 4 groepen verdeeld afhankelijk van hun 
leerlingenpopulatie. Zo behoort onze school tot de laagste OKI-index (Onderwijs Kansarmoede Indicator). Onze 
school heeft op basis van onze leerlingenpopulatie een OKI-waarde die lager ligt dan 0,5 en wordt dus binnen 
Vlaanderen vergeleken met de scholen die het hoogst horen te scoren. 
Een welgemeende pluim voor onze zesdeklassers maar vast en zeker ook voor al onze leerkrachten, van 
peuterklas tot zesde leerjaar die meebouwen aan ons kwaliteitsonderwijs! 
 

 
 

 

SCHOOLREGLEMENT 
 
Onze schoolbrochure met schoolreglement werd aangepast conform de wettelijke bepalingen die ingang 
hebben op 2 september 2019. Nu reeds vindt u de geactualiseerde schoolbrochure integraal op onze website. 
Ouders die een uitgeprinte versie wensen, kunnen dat in september aangeven door middel van een schrijven 
dat u via uw kind bezorgd wordt. Bij de inschrijving van uw kind stemden alle ouders reeds in met de inhoud 
en de bepalingen van onze schoolbrochure. 

Alle wijzigingen in ons schoolreglement, die nog niet eerder werden gecommuniceerd, staan in het geel 
aangeduid. Ons schoolreglement is nu reeds te vinden op onze website. 
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INTERDIOCESANE PROEFWERKEN 6de LEERJAAR - JUNI 2019

VBS Vlaams gemiddelde



EEN SCHITTEREND SCHOOLFEEST!! 
 
Op zaterdag 22 juni vond ons schoolfeest plaats en voor de tweede keer in het bestaan van onze school werd 
er een zeepkistenrace georganiseerd. Naast de race waren er 2 hindernissenparcours  (kleuter en lager), een 
schminkstand met glittertattoos en kon er genoten worden van een overheerlijke BBQ. 
Alle aanwezigen hebben er duidelijk met volle teugen van genoten en ook de foto's spreken voor zich. De 
foto's kan je op de flickerpagina van de ouderraad vinden... of rechtstreeks à hier ß  
 

Langs deze weg nogmaals onze oprechte en enorme dank aan de ouderraad, leerkrachten, medewerkers, 
leerlingen, vele vrijwilligers en mega zeepkistenbouwers. Ons schoolfeest was zonder jullie onmogelijk tot zo 
een groot succes uitgegroeid! Jullie zijn stuk voor stuk TOPPERS!! 
 

Heb jij nog filmpjes en/of foto’s? Stuur ze ons via wetransfer en we plaatsen ze bij op de fotopagina. 
Sta je niet zo mooi op de foto of wens je dat er een foto verwijderd wordt, neem dan zeker contact op met de directeur. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

REEDS BEVESTIGDE ACTIVITEITEN VOLGEND SCHOOLJAAR: 
 

- Oktober 2019 – koekenslag 
- 29 november – K(l)aas- en wijnavond in GC De Kluize 
- 6 december 2019 – Sinterklaas op school 
- 13 december 2019 – Kerstmarkt op school 
- 22 maart 2020 – LENTEDINER in GC De Kluize 
- 27 juni 201 – Schoolfeest 

Bij voorbaat dank voor de steun! 

 

 

 

 



 
WE NEMEN AFSCHEID VAN: 

 

 
 

 
Op vrijdag 28 juni nemen wij plechtig afscheid van ons huidige zesde leerjaar…  
Op 1 september 2019 stappen zij fier en goed onderwezen de poorten van hun nieuwe school binnen. Wij 
wensen hen héél veel succes toe en hopen hen nog regelmatig op onze school te mogen verwelkomen.  
Coryn Lennerd, De Baerdemaeker Bieke, De Decker Noah, De Schamphelaere Arne, De Vriendt Sean, 
Degheele Fritz, Dhaeyer Florenz, Dhondt Mathis, Glazemakers Evita, Gorissen Paco, Hautman Xander, Jolie 
Noah, Moris Marie-Lou, Sahin Melisa, Van den Begin Quinten, Van Elsuwé Siebe, Van Stappen-Varendonck 
Julie, Beaucarne d'Eenaeme Noor, Caus Ian, De Clercq Alessandro, De Keyzer Kobe, De Nève Henri, Du 
Chau Floor, Dujardin Cédric, Herman Jelle, Hoste Cilke, Kielemoes Mauro, Petrus Sofie, Steppe Simon, Van 
Driessche Nore, Van Leuven Kobe, Vanderwaeren Vega, Wauters Harris weet dat onze poort steeds voor 
jullie open staat en jullie meer dan welkom zijn! 
 
 
 
 
 
 

DANK JE WEL: 
 
Langs deze weg wil ik alle sponsors, ouders van de ouderraad, 
ouders die zich vrijwillig engageerden, alle mensen vergeten of 
genoemd die het voorbije jaar en tijdens het schoolfeest steeds 
alles netjes tot in de plooi legden heel erg bedanken. Een oprechte 
‘DANK JULLIE WEL’ voor alle steun en hulp, wij waarderen het 
enorm! 
 
 
  



 
 

SPROKKELS UIT DE OUDERRAAD 
Wist je dat … 
 

• …onze 2de VBS zeepkistenrace alweer een schot in de roos was? Onder een 
stralende zon, kwamen maar liefst 57 deelnemers de Dreef naar beneden gereden. 
Stuk voor stuk prachtige exemplaren waar uren bouw- en knutselwerk aan was 
vooraf gegaan. Het werd een fantastische namiddag. Nogmaals dikke proficiat aan 
de deelnemers, bouwers en hun supporters. De afwezigen hadden ongelijk. 
 

• … we na de zeepkistenrace nog 600 eters mochten verwelkomen op het schoolfeest waar er kon 
gesmuld worden van een overheerlijke BBQ. Dankjewel aan alle helpende handen voor en achter de 
schermen, tijdens de voorbereidingen, tijdens het schoolfeest en nadien tijdens het opruimen. 
 

• … we alle mama’s, papa’s, grootouders, familieleden, vrienden, sympathisanten, … die ons het 
afgelopen schooljaar bij één of andere activiteit, om op het even welke manier, hebben geholpen, 
HARTELIJK willen DANKEN. 
Zonder jullie hulp en steun, groot of klein, waren we er als ouderraad niet in geslaagd om onze 
activiteiten stuk voor stuk te laten slagen. 
 

• …we de hele VBS – familie een deugddoende en zonovergoten vakantie toewensen. We hopen jullie 
volgend schooljaar opnieuw te mogen verwelkomen op één van onze activiteiten. 
 

• … de foto’s van de Eerste Communie ook op de Flickerpagina van de ouderraad staan? 
Of je kan rechtstreeks surfen naar à hier ß 

 
 
 
 

KALENDER SCHOOLJAAR 2019-2020 
 
Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen - SEPTEMBER 
 Maandag 2 september  
 Ma 9 en di 10 september infoavonden. 
 Woe 25 september - scholenveldloop 
 
Vrije dagen van het eerste trimester 
 Herfstvakantie: van maandag 28 oktober tot en met zondag 3 november 2019 
 
Kerstvakantie 
 Van maandag 23 december 2019 tot en met zondag 5 januari 2020 
 
Vrije dagen van het tweede trimester 
 Krokusvakantie van maandag 24 februari 2020 tot en met zondag 1 maart 2020 
 
Paasvakantie 
 Van maandag 6 april 2020 tot en met zondag 19 april 2020 
 
Vrije dagen van het derde trimester 
 Vrijdag 1 mei 2020 (Dag van de arbeid) 
 Donderdag 21 mei 2020 (O.L.H.-Hemelvaart) 
 Vrijdag 22 mei 2020 (Brugdag) 
 Maandag 1 juni 2020 (Pinkstermaandag) 
 
De zomervakantie begint op woensdag  1 juli 2020 
 
Lokale verlofdagen: 
 Maandag 7 oktober 2019 
 Maandag 27 januari 2020 
 
Pedagogische studiedagen: 
 Woensdag 16 oktober 2019 

Woensdag 13 november 2019 
Woensdag 5 februari 2020 
Woensdag 27 mei 2020 

 



 

 AANMELDEN NOODZAKELIJK INDIEN UW KIND 
VOLGEND SCHOOLJAAR GEBRUIK WIL KUNNEN 

MAKEN VAN DE VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG 
 

Het gemeentebestuur biedt kinderen en ouders allerlei activiteiten en opvang aan: opvang op schooldagen, 
kinderopvang ‘Het Vinkemolentje’ op woensdagen en vakantiedagen, speelpleinwerking, sportkampen, 
grabbelpas. Momenteel verloopt de wijze van inschrijven voor al deze activiteiten nog verschillend maar vanaf 
volgend schooljaar verandert dit en verloopt alles via 1 systeem. Een goede werking is echter alleen mogelijk 
als alle kinderen geregistreerd zijn op het nieuwe online platform. 
 
De scholen van Oosterzele kunnen deze registratie niet in de plaats van de ouders doen. De registratie moet 
door de ouders zelf gebeuren. Daarom vraagt de gemeente jullie om ten laatste op donderdag 5 juli uw 
zoon/dochter te registreren zodat alles tegen 1 september kan worden verwerkt.  
 
Hoe doe je dat? 

1. Typ volgende link in de adresbalk van je browser (google chrome, firefox of internet explorer):  
www.i-school.be/oosterzele/registreren   (Registreren kan enkel als je deze link manueel ingeeft in 
de adresbalk. De link in je zoekmachine plakken werkt niet, u komt dan op de foute pagina terecht.) 

2. Houd rijksregisternummer van jezelf, je partner en jouw kinderen bij de hand. 
3. Je ontvangt automatisch per e-mail een login en paswoord. Met deze login kan je later inschrijven 

voor activiteiten. 
Heb je een fout gemaakt in je registratie of ben je iets vergeten? Op dit moment kan je met je 
login en paswoord nog geen aanpassingen doorvoeren. Dat zal mogelijk zijn vanaf 
september. Dan kunnen alle ouders zelf hun gegevens beheren en aanpassen. 
 

Deze registratie is verplicht voor alle kinderen die schoollopen in groot-Oosterzele, ook al denk je dat je 
kind nooit zal deelnemen aan een activiteit, of nooit in de opvang zal verblijven, registreer toch maar. Je 
weet immers nooit toch een keer onverwacht beroep te moeten doen op de opvang.  
 
Gescheiden ouders kunnen contact opnemen met de dienst Sport en Jeugd om 
facturen op te splitsten. 
 
Wij rekenen op uw medewerking. Voor meer info of ondersteuning bij het inschrijven, 
kan je steeds terecht bij de dienst Sport en Jeugd in de sporthal (tel 09 362 48 92). 
 
Alvast dank bij voorbaat.  
Gemeente Oosterzele 
 

Wij wensen iedereen een fijne vakantie toe en zien elkaar graag terug op maandag 2 september 2019. 
 

 
Al gehoord over de plannen van Balegro met o.a. cementgebonden asbest?  
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat asbestvezels zich tot 2 km ver 
kunnen verspreiden… Wist je dat er veel meer vrachtwagens gevuld met asbest over de 
N42 zullen rijden? Willen wij dat in de buurt van onze kinderen? Stelt u zich ook deze 
vragen? Neem dan zeker een kijkje op https://asbest.balegem.be  


