Klaar voor de start van het nieuwe schooljaar? Wij met het team van Gravenbos wel hoor!
We zien er al naar uit om weer met jullie aan de slag te gaan.
Hopelijk kon iedereen genieten van een deugddoende vakantie en zijn de batterijen weer opgeladen.
In deze Nieuwsbrief verneem je heel wat praktische zaken en afspraken. De meeste ken je al, maar toch zijn er
aanpassingen. Ik denk aan de schoolopener, de coronamaatregelen, de kalender, het schoolteam, infoavonden, acties Ouderraad, rekeningen per mail, communicatie en mededelingen via e-mail en via onze website…
Het team staat klaar, nu nog de schatten van Gravenbos: onze kinderen! Daarmee heb ik meteen ons schoolthema verklapt. Aan allen: hartelijk welkom, een goede start en veel geluk in het nieuwe schooljaar!
Peter Willems, directeur

Op woensdag 1 september 2021 wordt het schooljaar officieel
geopend met een korte ceremonie voor de leerlingen vanaf
Er zijn al veel versoepelingen, maar toch
moeten wij ons nog steeds aan volgende
maatregelen houden:
- kinderen afzetten aan de ingangsdeur (met
uitzondering voor nieuwe kleuters de eerste
schooldag en voor onze schoolopener),
- voor het afhalen van de kinderen wachten de
ouders aan de ingangsdeuren,

het tweede kleuter en alle ouders die erbij willen zijn (ook de
ouders van het eerste kleuter).
De ouders mogen de eerste schooldag dus mee binnenkomen, maar moeten dan onmiddellijk plaatsnemen buiten aan
de betonnen zitbanken tussen de twee speelplaatsen.
Ouders dienen een mondmasker te dragen en
afstand te houden.

- volwassenen binnen de school dragen een
mondmasker, ontsmetten de handen en houden afstand. Kinderen moeten geen mondmasker meer dragen (maar mogen wel).

Vrije Basisschool
Gravenbos 6, 8470 Gistel
T 059 27 63 63
E info@gravenbos.be
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DE SCHOOL
Lesuren:
van 8.45 uur tot 11.55 uur (woensdag tot 11.30 uur)
van 13.20 uur tot 16.05 uur (vrijdag tot 15.00 uur)
De schooldeuren zijn open om 8.00 uur en om 13.00 uur
(Betalende opvang vanaf 7.30 uur op school)
Gelieve tijdig aanwezig te zijn op school. De deuren worden onmiddellijk na het
belsignaal om veiligheidsredenen gesloten.
Indien u te laat bent of tijdens de lesuren de school wil binnenkomen, dan is het
noodzakelijk dat u zich aanmeldt aan de voordeur van Gravenbos 6.
Indien uw kind te laat op school komt, kunnen we geen warme maaltijd of soep
meer voorzien voor uw kind. Gelieve dan dus boterhammen te voorzien.
SECRETARIAAT (Gravenbos 6 – 059 / 27 63 63)
Het secretariaat is elke schooldag open van 8.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur
tot 16.30 uur (op woensdag tot 12.00 uur).
Tijdens de zomervakantie is het secretariaat open van 9 uur tot 12 uur tijdens de
eerste twee werkdagen van juli en elke werkdag vanaf 21 augustus.

…
BETALENDE OPVANG
Uw kind kan elke morgen vanaf 7.30 uur tot 8.00 uur terecht in de voorschoolse opvang op school. Vanaf 8 uur gaan
de schoolpoorten open en is er toezicht op de speelplaats.
Naschoolse opvang is er op school van 16.20 uur – 17.20 uur en van 15.15 uur – 17.15 uur op vrijdag. Op woensdagmiddag van 11.45 uur tot 12.45 uur.
Voor elke voor- en naschoolse opvang ontvangt u per kind een fiscaal attest.
Voor de voor- en naschoolse opvang wordt een bijdrage gevraagd van 1 euro per begonnen half uur. De opvangkosten worden maandelijks via de schoolfactuur van het kind aangerekend.
We verwachten dat u de uurregeling strikt respecteert.
Wij organiseren opvang in de polyvalente zaal bij het kleuter. Deze is te bereiken via de poort aan de ingang van de
kleuterafdeling, Gravenbos 4.
GRATIS OPVANG
Er is telkens 15 minuten opvang op school na het einde van de lestijden ’s middags en ’s avonds door de leerkrachten
met toezicht:




11.55 uur tot 12.10 uur (ma./di./do./vr.) en 11.30 uur - 11.45 uur (woe.)
16.05 uur tot 16.20 uur (ma./di./do.) en 15.00 uur – 15.15 uur (vrijdag).

Wie niet werd opgehaald binnen deze uren wordt naar de betalende opvang gebracht. Wij doen ons uiterste best om
geen kinderen vrij en zonder toezicht op straat te laten staan.
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Buitenschoolse opvang
Indien u beroep wenst te doen op de opvang van ‘De Zonnebloem’ is het aangeraden uw kind daar in te schrijven, ook
als dit slechts sporadisch gebeurt.
Alle kinderen gaan steeds heen en terug
onder toezicht van de begeleiders van de
Zonnebloem.
Wie meer informatie wenst kan contact
opnemen:
BKO ‘De Zonnebloem’
Pol Gernaeystraat 2
8470 GISTEL
059 80 25 19
dezonnebloem@ocmwgistel.be

Warme maaltijd, soep of drankje
Een warme maaltijd kost 3,20 euro
(kleuter) of 3,50 euro (lager).
Wie van thuis een lunchpakket meebrengt in een brooddoos zonder aluminiumfolie, kan soep drinken aan
0,50 euro voor kleuters of 0,75 euro
voor het lager.

Je kan ook een flesje bronwater
(bruisend of niet-bruisend) of melk
kopen aan 50 cent. Drinkbaar kraantjeswater is steeds vrij te verkrijgen.
Eigen drank kan meegebracht worden
in een herbruikbare fles
(naamtekenen a.u.b.).

Openingsuren:






schooldagen van 7.00 uur tot 8.30
uur en van 16.00 uur tot 18.30 uur

De rekening hiervoor wordt maandelijks meegegeven.
Middagopvang.

woensdagnamiddag van 12.00 uur
tot 18.30 uur

Elk kind dat op school blijft eten, be-

schoolvrije dagen en vakanties van
7.00 uur tot 18.30 uur

middagopvang. De rekening wordt

taalt een bijdrage van 1 euro voor de
maandelijks meegegeven. Elk jaar
ontvangt u hiervoor per kind 1 fiscaal
attest.
Melk drinken op school
Alle kinderen krijgen de kans om tijdens de speeltijd ‘s morgens melk of
chocolademelk te
drinken. De kostprijs hiervoor bedraagt 0,35 euro per flesje die door de
Vlaamse Overheid wordt gesubsidieerd. De afrekening gebeurt ook
maandelijks via de schoolrekening.
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De klasleerkracht kan niet zomaar medicatie toedienen. Indien dit toch nodig zou zijn, dient u een formulier in te vullen
en mee te geven met de medicatie. U vindt dit formulier op de
website van de school.

Wij vragen om de leerkracht of de school zo snel mogelijk in te lich-

ten indien uw zoon/dochter afwezig is. Dit kan via mail naar de klas
of telefonisch naar het secretariaat 059 27 63 63. Deze afspraak
werd gemaakt voor de veiligheid van uw kind zodat wij steeds weten
waar het zich bevindt.

Zowel voor uw kind als voor de leerkracht, is het fijn wanneer uw
kind tijdig op school aanwezig is. Zo mist uw kind niets van de
klaswerking.
Hou het afscheid ‘s morgens ook kort. Blijf niet wachten in de
gangen, dit bemoeilijkt het afscheid nemen voor uw kind.

Op woensdag en vrijdag brengen we allemaal een gezond tussendoortje mee in de vorm van een stuk fruit of groenten.
Voor onze jongste kinderen is het makkelijk dat alles

thuis al in stukjes gesneden is zodat ze alles vlot kunnen
opeten. Alvast dank voor de medewerking!
Smakelijk !
Ook op maandag krijgen de kleuters in
samenwerking met Stad Gistel fruit aangeboden.
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Het menu wordt maandelijks opgehangen in de inkomhal van Gravenbos 4 en 6 en verschijnt ook telkens op de schoolwebsite. Hier vindt u ook alle
info in verband met allergenen. Wanneer uw kind warme maaltijd dient te eten,
wordt dan ook verondersteld dat u akkoord gaat met de menu van die dag.
Opgelet! Wie ‘s morgens te laat komt, kan geen warme maaltijd meer krijgen. Gelieve
dan boterhammen te voorzien.

In het vierde leerjaar gaan de leerlingen op meerdaagse uitstap,
normaalgezien de week na de paasvakantie.
De Puur AvontuurKlassen gaan door in Gite d’Etape in Han-sur-Lesse.
U vindt de info en verslagen van deze uitstap op de blog van de Puur Avontuurklassen.
Schooljaar 2021-2022: van dinsdag 19 april 2022 tot en met vrijdag 22 april 2022
Schooljaar 2022-2023: van maandag 17 april 2023 tot en met vrijdag 21 april 2023

Daar de vierdes vorig schooljaar door corona niet op meerdaagse uitstap konden,
gaan we dit schooljaar met de vijfdes op Openluchtklassen naar Villa Vogelsanck op
de Kluisberg. Dit van woensdag 13 oktober tot vrijdag 15 oktober 2021.

Er zijn heel wat tijdschriften en ander educatief materiaal op de markt. Wij hebben
echter als school beslist deze niet te koop aan te bieden via de school. Uiteraard kunt u
dit privé bestellen via de betreffende uitgeverijen. Indien er toch met deze materialen
zou gewerkt worden op school of in de klas, worden deze materi-

alen op kosten van de school aangeschaft.

Dit is een uitstekend communicatiemiddel tussen de school en de
ouders. Ook in de kleuterafdeling wordt hiervoor gebruikt gemaakt van een heen- en weerschriftje.
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De communicatie en mededelingen naar
de ouders toe verlopen steeds meer digitaal, via e-mail en via onze website.
Gelieve dit dan ook in de gaten te houden en jullie e-mailadres up-to-date te
houden.
Als school zijn wij neutraal naar ouders
die niet meer samenwonen. Wij willen de
kinderen het zo gemakkelijk mogelijk
maken bij het meegeven van infobrieven
en rapporten. Daarom vragen wij dat de
beide ouders hun e-mailadres bezorgen
via de klasleerkracht of het secretariaat,
zodat wij alle info ook nog eens per mail
kunnen doorsturen.
Vergeet dan ook niet zo snel mogelijk
eventuele wijzigingen door te geven.

Wij nodigen alle ouders uit naar de informatieavond over de werking van de
school en de klas van hun kind(eren).
Programma:
19.30 uur: onthaal + welkomstwoordje
19.45 uur: uitleg in de eigen klas +
vragen
Data schooljaar 2021—2022
maandag 13 september 2021
kleuterafdeling
dinsdag 14 september 2021
derde en vierde leerjaar
maandag 20 september 2021
eerste en tweede leerjaar
dinsdag 21 september 2021
vijfde en zesde leerjaar

Alle betalingen gebeuren door overschrijving op
de rekening van de school: BE36 0682 0506 3481.
Gelieve steeds het referentienummer (= gestructureerde mededeling) te vermelden.
!! NIEUW: Rekeningen worden maandelijks via
mail verstuurd.

Op school worden geen rekeningen meer gesplitst. Indien ouders het niet eens zijn over het
betalen van de schoolrekening, dan bezorgen we
elke ouder een identieke rekening. Gescheiden
ouders dienen dus zelf in te staan voor de betaling
van de rekening van hun kind en maken hierover
onderling zelf een afspraak. De school kan zich
onmogelijk mengen in de afspraken die ouders
met elkaar gemaakt hebben.
Meer info hierover kunt u nalezen in het schoolreglement.
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Wij houden U graag op de hoogte van het reilen en zeilen binnen Gravenbos
en daarom verwijzen wij U graag door naar de BLOGS op onze vertrouwde
website: www.gravenbos.be.
In het kader van de digitalisering van het onderwijs bieden wij ook de nietpersoonlijke correspondentie (schoolfeest, schoolreis, wafelverkoop…) digitaal via de website aan.
U vindt de BLOGS (gerangschikt per leerjaar) via de menubalk.
U vindt de digitale versie van de correspondentie in pdf-vorm ook op de
homepage (scroll down) onder ‘DIGITAAL POSTVAK’. Zoals U merkt heeft
elk leerjaar zijn ‘postvak’, maar is er ook een postvak voor ‘buitenschoolse
activiteiten’ zoals sportclubs, techniekacademie, …
Belangrijke tip: U kunt zich op één of meerdere leerjaren (blogs) en/of
postvakken abonneren zodat U telkens een mailtje krijgt wanneer er een
nieuw blogbericht of brief in het postvak terechtkomt. Werkwijze: Klik op
de blog(s) en/of het postvak waarop U zich wenst te abonneren en klik
daarna op het envelopje ‘Abonneer op deze categorie’. Vul uw naam en emailadres in en klaar is Kees. Herhaal deze procedure eventueel opnieuw
voor meerdere abonnementen.
Belangrijk: In juli worden alle abonnementen in het kader van GDPRwetgeving bewust gewist, ook de abonnementen op de ‘blogs’. Dus opnieuw inschrijven voor elk nieuw schooljaar is de boodschap!
Wie zich eerder wil uitschrijven of wie meer info wenst, mag gerust een
mailtje sturen naar onze webmasters:
peter.verhaeghe@gravenbos.be of valerie.devisch@gravenbos.be.
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Binnen onze visie van Breed Evalueren zijn er doorheen het jaar oudercontacten gepland voor alle kinderen van onze school.
U kan tijdens de oudercontacten ook een gesprek aanvragen met de directeur
en de zorgcoördinator dit tot 18.00 uur. Mogen wij vragen dat gescheiden ouders samen komen, zodat de info betreffende uw kind gelijktijdig en onpartijdig meegedeeld kan worden.

Om alles vlot te laten verlopen, kan u zich vooraf online inschrijven voor dit
oudercontact en dit via onze gekende website: www.gravenbos.be

U hoeft wel eerst een account aan te maken (kan u gerust vooraf doen). Klik
via menu ‘Ouders’ op ‘account aanmaken?’ of via het ‘slotje’ en vervolgens
‘Nog geen account?’.
Vul uw naam in, kies een gebruikersnaam en een veilig wachtwoord, alsook
een geldig e-mailadres. Vul de naam
van uw kinderen op school in en vink de
antispambeveiliging aan. Klik ten slotte
op ‘Registreren’ en klaar is Kees.

Uw account is aangemaakt en een activeringslink is verzonden naar het opgegeven e-mailadres.
Voor u kunt inloggen dient u uw account te activeren door op de link in de
e-mail te klikken.
Onthoud goed uw gebruikersnaam en wachtwoord (U krijgt ook een bevestigingsmail), want daarmee kunt U vanaf nu inloggen op onze website via het
‘slotje’ in de menubalk rechts.
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Eens ingelogd kan u zich inschrijven voor het oudercontact.
Normaal wordt u na uw bevestigingsmail meteen doorverwezen naar de oudercontactpagina. Indien niet, kan u ook op het menu-item ‘oudercontact’
klikken (enkel zichtbaar na inloggen).

Zoek en klik op de leerkracht van uw kind. Ga naar de juiste dag (of eventueel
een andere dag die op ‘groen of geel’ staat, afhankelijk van de leerkracht),
kies een uur dat nog vrij is en ga door met uw afspraak. Vul de gegevens in en
vergeet op het einde niet te bevestigen! Herhaal deze stappen indien nodig
voor een gesprek met de directeur en/of zorgcoördinator.

Indien U niet wenst te komen of er is iets tussen gekomen, graag een seintje
via de website of via het agenda van uw kind.

PS: Eens ingelogd, kunt u ook, indien later nodig, uw profiel aanpassen
(wachtwoord wijzigen, extra kind bijvoegen, schoolverlaters verwijderen …).
Wie extra informatie wenst of problemen ondervindt, mag steeds contact
opnemen met peter.verhaeghe@gravenbos.be
of kom gerust langs op het secretariaat.
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Kleuters van 2 jaar en 6 maanden tot 3 jaar kunnen instappen op school op onderstaande instapdata. Als de
kleuters ouder zijn dan 3 jaar, kunnen ze op elke dag van
het schooljaar instappen.
Schooljaar 2021-2022
01 september 2021: instap 1 voor peuters geboren van 18/11/2018 tot en met 01/03/2019
08 november 2021: instap 2 voor peuters geboren van 02/03/2019 tot en met 08/05/2019
10 januari 2022: instap 3 voor peuters geboren van 09/05/2019 tot en met 10/07/2019
01 februari 2022: instap 4 voor peuters geboren van 11/07/2019 tot en met 01/08/2019
7 maart 2022: instap 5 voor peuters geboren van 02/08/2019 tot en met 07/09/2019
19 april 2022: instap 6 voor peuters geboren van 08/09/2019 tot en met 19/10/2019
30 mei 2022: instap 7 voor peuters geboren van 20/10/2019 tot en met 30/11/2019

Schooljaar 2022-2023

01 september 2022: instap 1 voor peuters geboren van 01/12/2019 tot en met 01/03/2020
07 november 2022: instap 2 voor peuters geboren van 02/03/2020 tot en met 07/05/2020
09 januari 2023: instap 3 voor peuters geboren van 08/05/2020 tot en met 09/07/2020
01 februari 2023: instap 4 voor peuters geboren van 10/07/2020/9 tot en met 01/08/2020
27 februari 2023: instap 5 voor peuters geboren van 02/08/2020 tot en met 27/08/2020
17 april 2023: instap 6 voor peuters geboren van 28/08/2020 tot en met 17/10/2020
22 mei 2023: instap 7 voor peuters geboren van 18/10/2020 tot en met 22/11/2020

Is uw peuter later geboren, dan kan hij/zij pas instappen in het schooljaar 20232024
Inschrijven kan op elk moment voorafgaand aan de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden. Gelieve wel een afspraak te maken met de directeur en/of het secretariaat
(059 27 63 63 - info@gravenbos.be).
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Ouders die op zoek zijn naar een school en willen komen kijken naar de werking
van onze school zijn welkom op volgende data:
Data voor het schooljaar 2021-2022: op woensdag van 10.30 tot 11.30 uur


15 september 2021



9 februari 2022



13 oktober 2021



16 maart 2022



17 november 2021



11 mei 2022



8 december 2021



8 juni 2022



19 januari 2022



Data voor het schooljaar 2022-2023: op woensdag van 10.30 tot 11.30 uur


14 september 2022



8 februari 2023



12 oktober 2022



8 maart 2023



16 november 2022



10 mei 2023



14 december 2022



14 juni 2023



18 januari 2023

Gelieve vooraf een afspraak te maken met de school (059/276363) of via de link
op de website. Inschrijven (op het secretariaat - Gravenbos 6) kan na telefonische afspraak.
Daarnaast houden we nog een infodag bij ons op school, de zaterdag na de paasvakantie van 10 uur tot 12 uur.
Schooljaar 2021-2022: zaterdag 23 april 2022
Schooljaar 2022-2023: zaterdag 22 april 2023

In het belang van de veiligheid is het verplicht een fluojas te dragen
van en naar school en tijdens schooluitstappen.
Alle nieuwe leerlingen krijgen gratis een fluojas met het logo van de school. We vragen dan
ook vriendelijk goed zorg te dragen hiervoor. Bij verlies kunt u op school een nieuwe fluojas
aankopen voor de prijs van 5 euro.

Het dragen van een fietshelm wordt gestimuleerd, maar is nog niet verplicht.
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Wij doen een uitdrukkelijke oproep aan iedereen om de auto correct te
parkeren in de schoolomgeving. In samenspraak met politie en stad
Gistel suggereren we het volgende:


Er is parking aan de verbrede groene strook langsheen de Pieter Bortierlaan.



Er is parking langs de Sportstraat, richting Zomerloos. De kinderen worden ‘s
middags en ‘s avonds overgestoken door een gemachtigd opzichter aan de hoek
van de Vaartstraat.



Voor de school Gravenbos 4 bevindt zich een kiss and ride-zone om uw kind af
te zetten zonder zelf uit te stappen. Wij danken u alvast voor de medewerking!

Uitrusting voor de kleuterschool.
Voor de activiteiten bewegingsopvoeding zijn witte gympantoffels
(zonder veters) verplicht. Ze worden van thuis meegebracht.
Uitrusting voor de lagere school.
Gelieve de gymuitrusting genaamtekend op te bergen in een zakje, zodat die op
school kan blijven. Een uniform gympakje (donkerblauw broekje, lichtgrijze T-shirt
met het logo van de school) is verplicht. Het kost 10 euro.
Een T-shirt kan afzonderlijk gekocht worden voor 5 euro en een broekje voor 5 euro. Witte gympantoffels (liefst zonder veters) worden van thuis meegebracht.
Zwemmen vanaf januari 2022
Gedurende een half schooljaar is er om de twee weken zwemles. Dit gaat door in het
zwembad in Middelkerke. Voor het busvervoer en het zwemmen rekenen we niets
aan, mede door de tussenkomst van Stad Gistel. Een uniforme badmuts is verplicht
en kost 8,50 euro.

Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding ’De Havens’
Vestiging Oostende
Pensjagersstraat 30, 8400 Oostende
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Naar aanleiding van de veranderingen op vlak van ondersteuning voor leerlingen met
specifieke onderwijsbehoeften, vindt u op onze website een brief met alle nodige informatie. Indien u meer wenst te weten hieromtrent, kunt u steeds de directie of de
zorgcoördinator contacteren.

Ook dit schooljaar hebben sommigen recht op een schooltoeslag voor uw kind. U

hoeft dit niet meer aan te vragen, dit wordt automatisch uitbetaald via ‘Groeipakket’
indien u geregistreerd bent en aan de voorwaarden voldoet.
Meer info vindt u ook op www.vlaanderen.be/onderwijs en vorming.
Indien u twijfelt of vragen hebt, kunt u steeds op het secretariaat terecht.
U kunt ook terecht in het Sociaal Huis in Gistel, elke 1ste donderdag van 13.30 uur tot
15.30 uur, Bruidstraat 1, 8470 Gistel. Maak hiervoor een afspraak op 059/27 06.

De scherpe maximumfactuur omvat activiteiten zoals toneelbezoek, sportactiviteiten, schooluitstappen van één dag … Ook materialen die de kinderen verplicht via de
school moeten aankopen vallen hieronder.
De scherpe maximumfactuur bedraagt voor een kleuter 45 euro en voor een kind van
de lagere school € 90.
De minder scherpe maximumfactuur omvat de activiteiten buitenshuis. Dit gaat om
meerdaagse uitstappen (bv. openluchtklassen). De minder scherpe maximumfactuur
bedraagt voor een kleuter € 0 en voor een kind uit de lagere school € 450 voor de
volledige duur van het lager onderwijs.

In het kader van kosteloos basisonderwijs willen wij duidelijk stellen dat uw kind geen eigen materiaal
dient aan te kopen. Alle materiaal is in de klassen aanwezig en wordt gratis aan uw kind aangeboden.
Maar indien u dit wenst mag eigen materiaal meegebracht of gebruikt worden.
Enkel het turn- en zwemgerief dient door de ouders aangekocht te worden. De schoolraad gaf hiervoor
een positief advies.
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De school wordt bestuurd door de vzw Katholiek Onderwijs Hinterland (KOHi),
een fusie tussen volgende scholen:


Vrije Basisschool Gravenbos – Gistel



Vrije Basisschool De Driespan – Gistel – Moere - Zevekote



Vrije Basisschool De Tandem – Roksem - Westkerke



Sint-Godelievecollege SIGO – Gistel - Eernegem



Vrije Basisschool Heilige Familie – Oudenburg - Ettelgem



Vrije Basisschool – Eernegem - Bekegem

Het schoolbestuur is samengesteld uit de volgende leden:


voorzitter: Michel Maricau



ondervoorzitters: E.H. Edgard Duplacie, Geert Sanders en Piet Logghe



Penningmeester: Eddy Breemersch



Secretaris: Hugo Gevaert



Leden: Marleen Debeer, Johan Proot, Karl Roose, Marijke Vanhee, Marie
Therese Vanhoutte, Kurt Roose, Erik Sierens, E.H. Noé Clarysse, Willy
Vanslembrouck en Trui Vandeputte.

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER. VRIJE BASISSCHOOL GRAVENBOS

14

Directeur: Peter Willems
Beleids– en ondersteunend personeel:
Administratie: Marina Coolman, Eline Dewever, Mieke Devriendt
Zorgcoördinator: Mieke Calliauw
ICT-coördinatoren: Kristof Bonny, Peter Verhaeghe
Preventieadviseur: Youri Parmentier
Beleidsondersteuning: Evie Lootens (Kleuter) en Els Vandewalle (lager)
Onderhoudspersoneel:
Els Logghe, Francine Maertens , Marilyn Vangheluwe, Dorine Roose, extra taak: Annemarijke Claeys
Klusjesman: Alain Batteauw
Toezicht en opvang:
Rita Packet, Conny Soubry, Vera Demey, Bea Van Buggenhout, Agnieszka Rudzka, Aseel Hammid

1KA: Vicky Decoo + Silke Desmet

1LA: Gitte Ramaekers

1KB: Maaike Peene

1LB: Ann Vandenberghe + Saar Carpentier

2KA: Els Doom

1LC: Lien Van Ryckeghem

2KB: Sigrid Duyck
3KA: Sandra Snauwaert

2LA: Kris Acken

3KB: Evie Lootens + Silke Desmet

2LB: Sandy Pollentier

Zorg: Silke Desmet

3LA: Nadia Muyllaert + Mieke Naert

Bewegingsopvoeding: Saar Carpentier

3LB: Valerie Devisch

Kinderverzorgster: Hadewych Lefevere
Extra taak kleuterklas: Sarala Dessin

4LA: Joke Booy
4LB: Heidi Pauwels
4LC: Ciska Verbanck

5LA: Cindy Pauwels
Bewegingsopvoeding:

5LB: Els Vandewalle / Liselotte Demarée

Lut Plets + Stijn Zutterman
Extra zorg:

6LA: Annelies Vanderjeugd

Mieke Naert, Christine Claeys, Youri Parmentier,...

6LB: Mieke Willaert + Peter Verhaeghe
6LC: Sara Vanhee
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Belangrijke data en vrije dagen schooljaar 2021—2022
Start schooljaar + opener

01

september 2021

Informatieavond kleuterafdeling

13

september 2021

Informatieavond derde en vierde leerjaar

14

september 2021

Oudercafé Ouderraad

17

september 2021

Vormsel

18

september 2021

Informatieavond eerste en tweede leerjaar

20

september 2021

Informatieavond vijfde en zesde leerjaar

21

september 2021

Pedagogische studiedag (geen school)

22

september 2021

Eerste communie

10

oktober

2021

Openluchtklassen (vijfde leerjaar) t.e.m. vrijdag 15 oktober

13

oktober

2021

Actie ontbijtpakketten Ouderraad

17

oktober

2021

Pedagogische studiedag (geen school)

18

oktober

2021

Herfstvakantie t.e.m. zondag 7 november

01

november 2021

Startvergadering Ouderraad

09

november 2021

Wapenstilstand (geen school)

11

november 2021

Facultatieve vrije dag (geen school)

12

november 2021

Vrije namiddag voor kerstvakantie: einde school 11.55 uur

24

december 2021

Kerstvakantie t.e.m. zondag 9 januari

27

december 2021

Familiefeest kleuter: datum nog te bepalen

?

Krokusvakantie t.e.m. zondag 6 maart

28

februari

2022

Paasvakantie t.e.m. paasmaandag 18 april

04

april

2022

Puur Avontuurklassen (vierde leerjaar) t.e.m. vrijdag 22 april

19

april

2022

Schoolfeest

01

mei

2022

Vormsel

07

mei

2022

Facultatieve vrije dag (geen school)

09

mei

2022

Hemelvaart + Eerste communie

26

mei

2022

Brugdag (geen school)

27

mei

2022

Pinkstermaandag (geen school)

06

juni

2022

Afscheid zesde leerjaar

28

juni

2022

Einde schooljaar om 11.55 uur

30

juni

2022

Noteer deze data meteen in je agenda!
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