
 
 
 
 
 
 
 
Beste ouders en kinderen 
 
Het carnavalsplezier kondigt zich aan en dan maken we in de 
Veertigdagentijd stilaan de brug naar de lente. 
 
Met de slogan Ga ervoor! op de affiche zet Katholiek 
Onderwijs Vlaanderen de toon in de vastentijd. 
Dromen we niet allemaal van een rechtvaardige 
samenleving? Voor de Veertigdagentijd roept 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen op om mee de weg 
te banen naar een wereld en een samenleving waar 
iedereen tot zijn recht kan komen, waarin ieder 
rechtop kan lopen en elk krijgt waar hij recht op heeft, 
waar men opkomt voor elkaar.  
 

 

 

We richten met Broederlijk Delen onze blik ook over de grenzen heen, 
m.n. Guatemala waar de boeren strijden voor een eerlijke verdeling van 
de landbouwgrond zodat ze hun mango’s, bananen, ananassen en 
avocado’s (h)eerlijk kunnen kweken. Deze editie legt de nadruk op 
beeldvorming zonder actie (in de advent was er reeds de actie voor de 4de 
wereld). In deze vastentijd nodigen we elkeen uit tot soberheid, bewust 
omgaan met het klimaat, zorg dragend voor lichaam en geest. 
Gezonde tussendoortjes, vrij van verpakking, autoluwe verplaatsingen 
passen in dit rijtje. Op weg naar de Andere, op weg naar Pasen. 
 
We bevelen de vormingsavond 'Faalangst' warm aan op maandag 18 
maart '19.Inschrijven via de gemeentelijke website of de school.  
 
Onze opendeurmomenten op zaterdag 23 (hoofdschool kleuter- en 
lager onderwijs) en 30 (Zevekoot) maart '19 staan met stip genoteerd. 
 
Steven Verhofstadt 
Directeur 
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1.   PEDAGOGISCHE PUNTEN 

 
a.  Personeelsnieuws 

- Juf Yolien Hoebeeck neemt de halftijdse opdracht in 2A over wegens 
ziekteverlof van juf Annick. 
- onze zorgcoördinator meester Geert is in ziekteverlof tot de 
paasvakantie. Zijn opdracht wordt overgenomen door Kathleen 
Verdroncken en Laura Van Iseghem die beiden halftijds aan de slag 
gaan. Directeur, juf Carola en juf Vera vormen het aanspreekpunt 
voor zorg. 
- Vanessa Vonck neemt een deel van de zorgopdracht van juf Vera 
over omdat zij halftijds zal werken vanaf de krokusvakantie. 
- Marijke Callebaut hervat tijdens de krokusvakantie. 
 

b.  Vormingsavond: 'Faalangst’  
De Onderwijsraad Erpe-Mere (alle scholen & gemeente Erpe-Mere) 
organiseren i.s.m. de Gezinsbond en het Huis van het kind hun 4de 
vormingsavond op ma 18 maart met als onderwerp: faalangst. 
Na de 3 voorbije edities is dit een actuele inhoud voor wie bij 
onderwijs en opvoeding is betrokken. Inschrijven via de school 
(strookje bij de uitnodiging) of de gemeente (onderwijs@erpe-mere.be of 
https://webshop.erpe-mere.be)  
 

c . Gezondheid:  
Het gezond tussendoortje is en blijft  een goed & dagelijks 
voornemen. Water en niet-zoethoudende tussendoortjes (fruit) zijn 
aanbevolen. Tussendoortjes zijn vrij van verpakking. We merken dat 
vele ouders volhouden, hier en daar duiken terug zoete 
tussendoortjes op… we pikken de draad op: vast(en) zeker! 
 

d.   Kleuteronderwijs: Oudercontacten 
Contacten met ouders zijn belangrijk.  
Op regelmatige wijze wisselen ouders en leerkrachten van gedachten.  
Op cruciale momenten maken we hier op formele wijze tijd voor.  
In de 3de kleuterklas praten we op het oudercontact over de 
schoolrijpheid van uw kind.  
De overgang van de kleuter- naar de lagere school is een grote stap. 
Hierover informeren we de ouders van de 3de kleuterklas graag op 
dinsdag 19 maart. Naast het informatief gedeelte vindt er ook een 
individueel oudercontact plaats op donderdag 28 maart en dinsdag 
2 april (3KB) en voor 3KZ op woensdag 3 april. We informeren de 
betrokken ouders via een uitgebreid schrijven. 

mailto:onderwijs@erpe-mere.be


In de 1ste (enkel oudste kleuters geboren 2015) en 2de kleuterklas 
vindt dit trimester ook een oudercontact plaats. Hiertoe ontvangt u een 
afzonderlijk schrijven met de concrete data. 
 
Ook de overstap naar het secundair onderwijs is een 
‘scharniermoment’ in de nog prille schoolloopbaan van onze 
zesdeklassers. Nu de hervorming van het secundair onderwijs vanaf 
volgend schooljaar haar intrede doet, volgen we dit met extra 
aandacht op.  
Het 6de leerjaar bereidde zich al goed voor met een bezoek aan een 
technische en algemeen vormende secundaire school. Het CLB 
adviseert ons mee om een weloverwogen advies te geven: uitdagend 
en haalbaar voor elkeen! 
 

e.   Instaplestijden 
Na de krokusvakantie kunnen wij extra instaplestijden organiseren in 
onze eerste kleuterklassen van beide afdelingen. Naast de voltijdse 
peuterklas op de hoofdschool zetten we de extra lestijden in om de 
1ste kleuterklassen maximaal te ondersteunen.  
Juf Silke zal na de krokusvakantie halftijds de 1ste kleuterklassen 
ondersteunen naast haar klasopdracht op vrijdag in 1KB samen met 
onze vast ondersteunende medewerkers. 
  
Wij zijn blij dat we onze eerste kleuterklassen wat meer zuurstof 
kunnen geven, maar blijven herhalen: 
 

Overheid: Wees Wijs, investeer in basisonderwijs! 
 

Voor volgend schooljaar is er voor 2KB en 3KB een inschrijvingsstop 
op de hoofdschool. Nieuwe inschrijvingen zijn enkel mogelijk op 
Zevekoot voor de 2de en 3de kleuterklas.  
Voor de peuters en 1ste kleuterklas zijn er op beide afdelingen nog 
stoeltjes vrij! 
Ingesloten vindt u de flyer van de opendeurdagen voor beide 
afdelingen: bezorgt u deze aan geïnteresseerde gezinnen in uw 
straat, kennissen- of familiekring?  
Extra flyers: op verzoek te verkrijgen. 
 
Voorschoolse opvang 
Na de paasvakantie starten we ook op Zevekoot met voorschoolse 
opvang. Annick, medewerker tijdens de middag en op 
dinsdagochtend, zal de voorschoolse opvang doen. De naschoolse 
opvang gaat nog steeds door op de hoofdschool. 

 
 
 

2.  ACTIVITEITEN 

 
a.  Oudercomité: dinsdag 26 maart 

 

Wil jij ook eens kennismaken, dan ben ook jij welkom! 

     Ons actief oudercomité bouwde weerom een mooie spaarpot op. 
Dankzij hun inzet kunnen we binnenkort een set kleuterfietsjes 
aankopen en de klasbib verrijken met kwaliteitsvolle boeken! 
 

b.  Carnaval op school 
Op beide afdelingen vieren we carnaval!  
Op Zevekoot gaat een kleurrijke stoet uit, gevolgd door een catwalk 
en daarna gezellig samenzijn rond de carnavalstoog. 
Op de hoofdschool zetten de klassen hun beste (carnavals)beentje 
voor en feestten de kinderen de krokusvakantie in. Dank aan DJ 
Kristof voor de professionele audio en alle andere helpende handen 
van de werkgroep Zevekoot en het oudercomité! 
 

c.  Lichtmis: dank aan alle bakkers van dienst! 
 
d.   Jeugdboekenweek: Vriendschap 

Ook dit jaar zorgt de bib voor een mooi aanbod. 



 
e.   Week van de vrijwilliger (23/2): dank aan alle vrijwilligers op school! 
 
f.    Schoolfeest: vrijdag(avond) 14 juni – lager onderwijs 

       Na de barbecue treedt de lagere school op met zelfgemaakte 
instrumenten in gezelschap van een … bijzonder gezelschap: 
kleinkunst met grote K! Houd deze avond zeker vrij. 
We zoeken naar enkele gulle sponsors om dit opzet mee mogelijk te 
maken. Geïnteresseerden kunnen de directeur contacteren. 

      

3.  FAMILIENIEUWS: in lief en leed 

 
- Ellis  (°09/01/'19) dochtertje van juf Valerie (1B) en Iele. 
- Remi (° 15/01/'19) broertje van Briek (1A) en Lena (2KB) 

Proficiat aan beide gezinnen! 
 

 

Tom Perreman, zoon Marijke Callebaut en Johan,  
overleed op 9 januari ’19. 
We bieden aan de familie onze oprechte christelijke 
deelneming aan. 

 

 
 

 

4.  ADMINISTRATIEVE PUNTEN 

 
a.  Verkeersveilige schoolomgeving: mijn, uw … onze zorg 

De verkeersdrukte bij het begin en einde van de schooldag, het 
sluipverkeer,… maakt van onze schoolstraat een weinig belevende 
omgeving. Weldra gaan we in gesprek met het gemeentebestuur over 
de verkeerssituatie in de Botermelkstraat. 
 

 
 

b.   Komen en gaan op school 
Voor een vlot verloop hanteren wij enkele afspraken voor het 
toekomen en verlaten van de school: 

- Op tijd komen d.w.z. dat uw kind bij het belsignaal in de rij kan 
plaatsnemen. Beter nog is voor half 9, zo ben je de drukte voor. 
- 's morgens via de hoofdingang zolang de voorschoolse opvang nog 
in de zaal is; nadien via het toegangshek aan de oprit. 
- 's avonds: ophalen en verlaten van de school via de poorten, niet via 
de inkomhal. Ook hier is een kwartiertje later dan 15u30 of 12u15 
aangewezen. Voor 16u (of na 8u) betaal je geen opvanggelden. 
 

 
 
c.   Ziek 

Kinderen die ziek zijn, koorts maken horen niet thuis op school. Het 
gebeurt vaker dat we hiertoe bij de aanvang van de lessen 
(groot)ouders moeten contacteren.  
 

 
Besmettelijke ziekten (bof, ...) moeten meteen gemeld worden aan 
de school. 
 
Luizen, een 'netelig' probleem: controleer uw kind regelmatig en 
neem de nodige maatregelen; bij hardnekkigheid zoeken we met het 
CLB naar een oplossing. We werken aan een structureel beleid! 
 

d.  Gezocht 
 Naast onze vaste buschauffeur Chantal, zoeken we ook een 
reservechauffeur om occasioneel busritten te doen. Kandidaten met 
Rijbewijs D, vereiste vakbekwaamheid en wat (vrije) tijd mogen zich 
bij de directeur aanmelden. 
 

e.   Verjaardagen 
      Wij vieren de jarigen op school. Een geschenkje hoort erbij maar is 
zeker niet verplicht. Houd het sober en gezond, wees origineel. 
  

 
 
Spreek vooraf eens met de leerkracht over wat wenselijk is. 



5.  ACTIVITEITENKALENDER februari-maart 2019 

 

 
 

Ma. 25/02 Bezoek 4L carnavalshallen en -museum 

Di. 26/02 1KB naar CC Nova Wetteren 

Woe. 27/02 Bus rijdt niet vandaag! (geen ophaaldienst) 

Do. 28/02 Zwemmen 6 + 2 + 3 
Klassenraad studiekeuze 6L 

Vr. 01/03 Carnavalsnamiddag op beide afdelingen 
Rapport 3 

Ma. 04/03 Begin van de krokusvakantie 

Ma. 11/03 
 

Instapdag voor nieuwe kleuters 
Welkom aan alle nieuwe peuters! 
Bezoek 3KB + 3KZ bib 
Geen studie 

Woe. 13/03 Oudercontact studiekeuze 6L   

Do. 14/03 Zwemmen 5 + 1 + 4 
Bezoek bib 2L 
6L naar CC De Steenoven Herzele 

Ma. 18/03 Sportweek 5A (niet op dinsdag 19/03) 
19u30: vormingsavond ‘Faalangst’ 
Bezoek brandweer 4A 

Di. 19/03 Bezoek brandweer 4B 
Infoavond schoolrijpheid 3KB + 3KZ 

Woe. 20/03  1KB+ 1KZ naar binnenspeeltuin Jabbedoe 

Do. 21/03 Zwemmen 6 + 2 + 3 

Za  23/03 Opendeur(10-12u)  Botermelkstraat 
17u30: Naamopgave vormelingen  

Zo. 24/03 Tweedehandsbeurs Gezinsbond (op school) 

Ma.25/03 Voorstelling 4L De Bijloke Gent 
Bezoek dierenarts 2L 

Di. 26/03 2KB De Pastorie 
Géén studie 

Woe. 27/03 Onderwijscongres directeur (t.e.m. vrijdag 29/03) 

Do. 28/03 (vrij) Zwemmen 5 + 1 + 4 
Oudercontact 1KB + 1KZ + 3KB (deel 1) 

Vr. 29/03 Sportquiz 6L scholen Erpe-Mere 

Za. 30/03 Opendeur (10-12u) Zevekoot 

Ma. 01/04 
Di. 02/04 

Sportweek 5B (niet op dinsdag 02/04) 
Oudercontact 1KB + 3KB (deel 2) 

Woe. 03/04 Oudercontact 2+3KZ 

Do. 04/04 (vrij) zwemmen 6+2+4 
2L naar CC De Steenoven Herzele 
Oudercontact 1KZ (deel 2) 

Vr. 05/04 14u30: Gebedsviering lager 
Rapport 4 

Za. 06/04 Begin van de paasvakantie 

Di. 23/04 Welkom aan alle nieuwe peuters! 
Natuureducatieve uitstap 2A naar De Pastorie 

 
Andere belangrijke data en activiteiten 

 
▪ Woensdag 1 mei ’19: Feest van de Arbeid – vrijaf 
▪ Vrijdag 10 mei ’19: Mamafeest Zevekoot (18u) 
▪ Zondag 12 mei '19: Eerste communie (10.30u) 
▪ Zondag 19 mei '19: H. Vormsel (11u) 

 

▪ Vrijdag 14 juni '19: Schoolfeest 
▪ Vrijdag 21 juni ’19: proclamatie 6L 
▪ Woensdag 26 juni ’19: oudercontact 1-5L 
 
▪ Vrijdag 28 juni ’19: laatste schooldag (eindigend 11u50) 

 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.bloggen.be%2Fmeibloempje&ei=2BiQVJjBNYzXarfrgtAE&bvm=bv.81828268,d.ZGU&psig=AFQjCNENRG-ODyVGg1MF7bP_6Ytp2xHerw&ust=1418816094839295

