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NIEUWSBRIEF: MEI – JUNI 2018 

 

VERNIEUWING SCHOLENGROEP: KOHI – VANAF 1 SEPTEMBER 2018 

                                                    Fusie van schoolbesturen 

Geachte ouders 

Scholen staan voor grote uitdagingen. Enerzijds moeten ze zorgen voor kwalitatief hoogstaand onderwijs en 
een goed uitgebouwde zorgstructuur, anderzijds moeten scholen heel wat investeren in goed uitgeruste, 
energiezuinige schoolgebouwen. Hedendaagse digitale leermiddelen zoals computers en digitale 
schoolborden mogen niet ontbreken. Bovendien nemen de wetten en decreten waaraan scholen moeten 
voldoen steeds toe en worden ook complexer. Daarom hebben schoolbesturen van onderstaande scholen 
besloten om de handen in elkaar te slaan: 

- de vrije basisscholen Gravenbos en Driespan  uit Gistel,  

- de vrije basisscholen de Tandem uit Westkerke en Roksem, 

- het Sint-Godelievecollege met vestigingsplaatsen in Gistel en Eernegem,  

- de vrije basisscholen Heilige Familie uit Oudenburg en Ettelgem, 

- de vrije basisscholen uit Eernegem en Bekegem. 

Hiertoe hebben deze schoolbesturen op woensdag 25 april 2018 unaniem de beslissing genomen om hun 
onderwijsinstellingen samen te brengen in één sterke nieuwe vzw, die vzw Katholiek Onderwijs Hinterland zal 
genoemd worden. 

Alle scholen die behoren tot de huidige schoolbesturen blijven hun activiteiten verder uitoefenen op hun 
huidige locatie. Alle engagementen die door die schoolbesturen genomen werden, blijven onverkort 
behouden. 

Alle drie de schoolbesturen engageren zich om bij dit samengaan de belangen van alle onderwijsniveaus op 
gelijkwaardige wijze te behartigen. Alle scholen en alle vestigingsplaatsen waarvoor de nieuwe vzw 
verantwoordelijkheid draagt, moeten verder zo optimaal mogelijk kunnen blijven functioneren. 

De  schoolbesturen van het basis- en kleuteronderwijs enerzijds en het secundair onderwijs anderzijds zijn 
ervan overtuigd dat deze nieuwe vzw de best mogelijke optie naar de toekomst toe is. Eenheid van bestuur 
betekent immers dat we de krachten bundelen en aldus meer competenties, capaciteit en kennis kunnen 
verenigen. 

Het nieuwe bestuur zal in principe ook beter in staat zijn om grote projecten zoals bouwen en  renovatie van 
schoolgebouwen financieel te dragen. Dit moet er toe bijdragen dat de scholen die deel uitmaken van de vzw 
over nog meer slagkracht en dynamiek zullen beschikken om zo de kwaliteit van het onderwijs en de 
ondersteuning van de leerlingen verder te kunnen verbeteren. 

Met vriendelijke groet, 

 

Eric Debrabandere, voorzitter schoolbestuur vzw Katholiek Onderwijs Hinterland 

Johan De Smedt, voorzitter schoolbestuur vzw Vrij Katholiek Onderwijs Eernegem-Bekegem 

Geert Sanders, voorzitter schoolbestuur Vrije Basisschool Heilige Familie Oudenburg-Ettelgem 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAMILIENIEUWS 

Vreugde en verdriet liggen soms dicht bij elkaar… 

We namen afscheid van … 

 … dhr. Eddy Devreese, oud - turnleerkracht van onze school. 

 … mevr. Elisa Goethals, schoonmama van juf Mieke Naert (zorgjuf) 

We wensen de familie heel veel sterkte toe. 

 

NIEUWS UIT DE OUDERRAAD 

De laatste donderdag voor de paasvakantie wordt traditiegetrouw de ‘nacht van het derde’ 
georganiseerd op school. Die avond komen de leerlingen van het derde leerjaar een 
nachtje doorbrengen op school. Ook dit jaar werd het weer een fantastische avond vol 
magie, spel en heerlijke frietjes. Nog een verhaaltje voor het slapengaan en dan allemaal 
samen onder de wol in de turnzaal. ’s Morgens zat iedereen fris en monter aan de 
ontbijttafel. Het was weer een fijne voorbereiding voor de ‘Puur Avontuurklassen’ van 
volgend schooljaar.  

Bedankt aan alle helpende handen voor  en achter de schermen. 

 

Traditiegetrouw wuiven we de leerlingen van het zesde ook uit op de laatste woensdag van 
het schooljaar. Hiervoor kunnen we ook heel wat mensen gebruiken bij de organisatie 
vooraf of op de dag zelf. Indien u zich geroepen voelt om op de één of andere manier uw 
steentje bij te dragen en de leerlingen van het zesde een onvergetelijk afscheid van hun 
lagereschooltijd te bezorgen, aarzel niet en laat het weten aan de mensen van de 
ouderraad door een mailtje te sturen naar: gistelouderraad@gmail.com 

 

Volgende vergadering ouderraad: dinsdag 29 mei 2018 om 20.00 uur te Gravenbos. 
Iedereen welkom! 

DUCKRACE 

Rotary Club Gistel organiseert op zondag 27 mei 2018 een 
Duckrace in het Oudenburgse Vaartje te Oudenburg. Iedereen 
kan een eendje adopteren voor € 5/stuk. Het eendje dat het eerst 
aankomt is winnaar van een Citroën C3. 

Met de opbrengst van dit evenement sponsoren zij jaarlijks de 
voorstellingen van ‘School zonder pesten’ op onze school.  

Er zijn nog steeds eendjes te koop bij ons op school. 

mailto:gistelouderraad@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

PUUR AVONTUUR KLASSEN 

Bijna 20 jaar ging het 5de op openluchtklassen naar Kluisbergen.  

Het werd tijd voor wat verandering. 
Het vierde leerjaar koos er voor om Han-sur-Lesse  
voor 5 dagen onveilig maken. Ze  doopten het om  
tot 'Puur Avontuurklassen'. Een avontuur was het  
echt voor velen. Niet alleen zaten sommige kinderen  
voor de eerste keer op een echte mountainbike om  
de omgeving te verkennen. Ook 'wild craft' was zelfs  
voor de leerkrachten nieuw: het overleven in de  
natuur dank zij de natuur. Uiteraard mocht een  
bezoekje aan de grotten van Han en het bijliggende  
wildpark niet ontbreken. Drie avonden deden we  
showtjes tijdens de Talentendoos. De laatste avond kregen we zelfs een Avonturenfuif 
voorgeschoteld met een hapje, verdiend tijdens de waterspelletjes.  
Wat is er leuker om dit alles met je vrienden en vriendinnen van het vierde te doen? Dat het 
weer heel de week fantastisch mooi was, was ook mooi meegenomen. De directeur kwam 
zelfs langs en zag dat het goed zat. Het was een ervaring om nooit meer te vergeten. 

 

BROEDERLIJK DELEN 

Ook dit jaar werden heel wat acties georganiseerd ten voordele van Broederlijk Delen. Er 
werden wafeltjes verkocht tijdens de speeltijden, kaarten met bloemzaadjes en er werd een 
koffiestop georganiseerd de laatste vrijdag voor de paasvakantie.  

Al deze acties leverden samen de mooie som van €911,01 op.  

Dankjewel aan iedereen die deze actie op de één of andere  
manier gesteund hebben. De opbrengst gaat integraal naar  
ondersteuning van de boerenfamilies in Oeganda.  

EXTRA ZOMERUREN IN DE PEUTERKLASSEN 

U heeft het wel al gemerkt. Er kwamen heel wat peuters bij op onze school. Hiervoor krijgen 
we nu ook wat extra uren, waardoor we elke dag een aantal peuters en kleuters uit de eerste 
kleuterklas kunnen meenemen naar ons nieuwe klasje in de opvangruimte. Hier worden 
extra activiteiten aangeboden in kleine groep. Alle kinderen uit de klas van juf Vicky en juf 
Sandra mogen hier elk 1 dag per week naar toe. Ze worden daar begeleid door heel wat 
gekende juffen en ook 1 nieuwe juf. Op maandag begeleidt juf Hadewych een groepje, op 
dinsdag juf Katrien, op woensdag juf Shelley, op donderdag juf Lore en op vrijdag juf Vicky.  



KALENDER MEI 

Maandag 30 april 

Dinsdag 1 mei 

Woensdag 2 mei 

Zaterdag 5 mei 

Maandag 7 mei 

Dinsdag 8 mei 

 

Woensdag 9 mei 

Donderdag 10 mei 

 

Vrijdag 11 mei 

Zondag 13 mei 

Maandag 14 mei 

Dinsdag 15 mei 

 

Woensdag 16 mei 

 

 

Donderdag 17 mei 

Vrijdag 18 mei 

Zondag 20 mei 

Maandag 21 mei 

Dinsdag 22 mei 

 

 

Woensdag 23 mei 

Donderdag 24 mei 

Zondag 27 mei 

Dinsdag 29 mei 

 

 

Woensdag 30 mei 

Donderdag 31 mei 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Facultatieve vrije dag 

Vrije dag (dag van de arbeid) 

Lezen eerste leerjaar 

Vormsel 

Facultatieve vrije dag 

Tutorlezen 

2de kleuterklas naar Mu-zee-um Oostende 

10.30 uur Kennismakingsdag nieuwe leerlingen 

Eerste Communie 

Vrije dag (O.L.H Hemelvaart) 

Vrije dag 

Moederdag 

Instap nieuwe peuters. Welkom! 

Klasfoto’s 

Mariaviering (lagere afdeling) 

Lezen eerste leerjaar 

Natuurdag kleuterafdeling 

Sammy Pret (namiddag – eerste graad) 

Natuurdag lagere afdeling (namiddag) 

Samenwerking 3K/1L 

Pinksteren 

Vrije dag (Pinkstermaandag) 

5de leerjaar: uitstap milieuboot + bezoek Brugge 

2de kleuterklas: Medisch schooltoezicht (namiddag) 

Tutorlezen 

Lezen eerste leerjaar 

Sportdag eerste en tweede leerjaar: Zee van sporten Oostende 

Duckrace Rotary Gistel te Oudenburg 

Laatste keer tutorlezen 

Oudercontact kleuter (1K en 2K) 

20.00 uur vergadering ouderraad      nieuwe kleuters en leerlingen      (14.00 – 15.00 uur) 

Slotactiviteit samenwerking 3de kleuterklas/eerste leerjaar 

Sportdag kleuter 

Oudercontact kleuter (1K, 2K en 3K) 
 

KALENDER JUNI 

Zondag 3 juni   

Dinsdag 5 juni 

Zondag 10 juni  

Woensdag 13 juni 

Donderdag 14 juni 

Dinsdag 19 juni 

Maandag 25 juni 

Woensdag 27 juni 

Donderdag 28 juni 

 

Vrijdag 29 juni 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
- 

- 

- 

- 

Schoolfeest (info volgt) 

Medisch schooltoezicht eerste kleuterklas (op school) 

Vaderdag 

10.30 uur Kennismakingsdag nieuwe leerlingen 

Schoolreis kleuterafdeling (info volgt) 

Bezoek van bewoners Rust- en verzorgingstehuis aan kleuterafdeling 

3de leerjaar: Horizon educatief 

Afscheidsreceptie zesde leerjaar door ouderraad 

Zomerrapport + Op aanvraag: Oudercontact lagere afdeling 

Slotviering afscheid zesde leerjaar op school 

Begin zomervakantie om 11.55 uur (namiddag geen school)     nieuwe kleuters en leerlingen      (14.00 – 15.00 uur) 



 


