
 
 
 
 
 
 
 
Beste ouders en kinderen 
 
Bij de start van het nieuwe jaar 2019 bieden wij onze beste wensen aan. 
Een nieuwe jaargang nodigt uit om bepaalde zaken een nieuwe wending 
te geven of bevestigt de voortgang van reeds lopende zaken. 
 
Een school telt twee keer nieuwjaar: de start van het schooljaar op de 
eerste plaats, het begin van een nieuw kalenderjaar volgt op de 2de 
plaats. We kijken beleidsmatig uit naar de keuzes van het lokale 
gemeentebestuur en na de ‘moeder der verkiezingen’ op 26 mei vooral de 
vorming van de nieuwe Vlaamse regering met inbegrip van onze minister 
van onderwijs. 
 
Maar vooral nemen we onze eigen actieve rol als school verder op om 
kwaliteitsvol onderwijs en opvoeding aan te bieden. We maken school 
samen met alle partners vanuit een sterk geloof dat mensen het verschil 
maken: onze leerkrachten, dienstmedewerkers, administratief personeel, 
schoolbestuur, oudercomité en schoolraad. Zij geven vorm en gestalte 
aan de school. Waardering en begrip voelen van onze ouders is een 
hefboom om voor onze kinderen verantwoordelijkheid op te nemen in de 
belangrijke taak om de maatschappij van morgen vorm te geven.  
 

 
 

Mocht de media, politiek en maatschappij de kindnorm hanteren om 
maatregelen en discussie te laten plaatsvinden, het zou de voortgang van 
lopende zaken een nieuwe wending kunnen geven. En zo is de cirkel van 
het nieuwe jaar meteen rond. Alvast een positieve gedachte om te 
starten! 
 
Steven Verhofstadt 
Directeur 
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1.   PEDAGOGISCHE PUNTEN 

 
a.  Personeelsnieuws& klasorganisatie 

- Juf An Massin zal samen met juf Eva Erauw de peuterklas leiden. 
- Juf Anouk herneemt haar opdracht in 2KB, samen met juf Nathalie. 
- Omdat 7 jongste kleuters geboren in 2015 de overstap maken van 
de peuter- naar de eerste kleuterklas zal juf Karlien ondersteund 
worden door kinderverzorgsters Karine en Melissa De Nul (op 
maandag). Vera Hanssens blijft inactief en zal als kinderverzorgster in 
1KZ vervangen worden door Yentl De Bodt en Yoni De Jaegher. 
- Juf Sofie De Pauw herneemt in 4A. We bedanken meester Bart 
Verhelle voor zijn inzet de voorbije maanden. 
- Kim Manssens neemt 1B over van juf Valerie Leus, in 
zwangerschapsverlof sinds 17 december. 
- Elke school krijgt enkele extra uren secretariaat. Wendy Hebbelynck 
zal op vrijdagnamiddag het secretariaat versterken. 
- Het ziekteverlof van Marijke Callebaut werd verlengd. 
  De naschoolse kleuteropvang zal door Annick Verhofstadt verzorgd 
worden. Annick staat reeds op onze afdeling Zevekoot. 
- Busbestuurder Chantal Schouppe is in ziekteverlof t.e.m. donderdag 
10 januari. Wij vragen vanaf woensdag om zelf uw kind(eren) naar en 
van school te brengen. 
 

b.  Vormingsavond: 'Faalangst’  
De Onderwijsraad Erpe-Mere (alle scholen & gemeente) organiseert 
i.s.m. De Gezinsbond een vormingsavond op ma. 18 maart '19. 
Gastspreker is Els De Witte. Zij zal op een toegankelijke en 
herkenbare wijze de oorzaken en valkuilen bij faalangst uiteenzetten. 
Maar vooral biedt ze handvaten aan om kinderen en jongeren en 
…volwassenen sterker te laten staan. Een uitnodiging volgt nog.  
 

c . Nieuwe traiteur 
Vanaf  7 januari zal een nieuwe traiteur de warme maaltijden 
verzorgen: Benjamin Food uit Eke-Nazaret. Deze traiteur werd na een 
uitgebreide selectieprocedure door onze scholengroep iñigo als beste 
weerhouden. Benjamin Food engageert zich om gevarieerde en 
kwaliteitsvolle maaltijden aan te bieden. De prijzen blijven gelijk.   
Indien uw kind een maaltijd wenst, wordt dit op donderdag op het 
weekbriefje ingevuld. Vrijdag geven wij dan de dagtotalen voor de 
week nadien door aan de traiteur. Dit betekent dat er niet langer 
maaltijden op de dag zelf kunnen besteld worden. 
Bij afwezigheid brengen we de maaltijd(en) uiteraard in mindering. 
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d.  Gezondheid:  
Het gezond tussendoortje is en blijft  een goed & dagelijks voornemen 
(niet alleen bij het begin van het nieuwe jaar!)  
 

2.  ACTIVITEITEN 

Terugblik voorbije activiteiten 
a. Music for Life: De warmste week kreeg gestalte via Think Pink, dat 

zich inzet voor kankerpatiënten en wetenschappelijk onderzoek. De 
som van €3340 werd via de verkoop van snoepgoed opgehaald!  
Vrijdag 21/12 reed ons 6de leerjaar naar Wachtebeke om ter plaatse 
en met trots de actie in de kijker te plaatsen. Dank voor ieders steun. 
 

b. Welzijnsactie: de inzamelactie t.v.v. ’t Schouderklopje werd een 
geslaagde en hartverwarmende actie. Het gaf gestalte aan de 
adventstijd waar we aandacht geven aan kwetsbare gezinnen. 

 
c.  Grootouderfeest kleuters   

Onze beide afdelingen maakten van het grootouderfeest een fijn 
gebeuren. De hoofdschool maakte er een heuse grootoudersweek 
van met knutselvoormiddagen en een feestelijke apotheose; op 
Zevekoot genoten de grootouders van ontbijt, samen spelen en 
werken in de klas, spel met ‘het Rad’ en een lekker aperitiefje. Onze 
manier om grootouders als partners te bedanken. 
 

d.  Winterhappening 
Opnieuw toverden we onze school om in een feeëriek kerstkader 
waar ons kinderkoor sfeervolle muziek bracht. De hapjes en drankjes, 
de kerstman himself zorgden voor een gezellige sfeer.  

 
Dit vierluik was telkens een krachttoer. Zonder de grote inzet van vele 
vrijwilligers, ons oudercomité, de ondertussen gekende 'kookploeg' en 
de professionaliteit van de leerkrachten kan zoiets groots niet 
neergezet worden. 
 
Fijn dat ook occasionele helpers spontaan hulp en materiaal 
aanboden: dit kunnen wij immers niet alleen! 
 

d.  Oudercomité: maandag 28 januari  
Op onze volgende bijeenkomst evalueren we o.m. de ( heel 
geslaagde) Winterhappening en plannen volgende activiteiten. 
Uiteraard klinken we samen op het nieuwe jaar! 

Naast onze vaste leden verwachten we zeker ook de leden 
van de werkgroep van de Winterhappening. Wil jij ook eens 

kennismaken met onze dynamische groep, dan ben ook jij welkom! 
 
e.  Carnaval op school: vrijdag 1 maart '19 

Het opzet van vorig schooljaar voor beide afdelingen blijft behouden: 
een carnavalsoptocht door de Zevekootstraat en op de hoofdschool 
maken we er een echt kinderfeest van. 
 

f.  Gemachtigd opzichter 
In weer en wind staat Guy, onze gemachtigd opzichter dagelijks  
paraat  om onze kinderen veilig de school te laten betreden. 
In onze bekommernis tot een veilige schoolomgeving knopen we 
eerstdaags de gesprekken aan met het gemeentebestuur om 
infrastructureel bijkomende maatregelen te nemen. Naast een juiste 
(verkeers)attitude een noodzakelijkheid om de veiligheid te 
garanderen. 
 

g.   Kaart- en posterbeurs: vrijdag 27 januari (14u30 - 17u) 
Het moment om je voorraad aan te vullen met mooie wenskaarten. 
Ook posters in allerlei formaten worden aangeboden door uitgeverij 
Muurkranten Brugge 

 
 

3.  ADMINISTRATIEVE MEDEDELINGEN 

 
Wist je dat je minstens 1 op vier gezinnen recht heeft op een 
schooltoelage? Met deze schooltoelage heb je recht op €94,98 (vast 
bedrag) voor een kleuter en een bedrag tussen €106,86 en €160,28 voor 
een leerling lager onderwijs. Deze toelage wordt echter niet automatisch 
toegekend en moet dus aangevraagd worden! 
Wens je hierover meer informatie of hulp bij de aanvraag dan helpt het 
schoolsecretariaat je graag een handje. 
 
 

4.  VARIA 

 
a.  Verloren voorwerpen: 
Voorwerpen naamtekenen laat ons toe dit aan uw kind terug te bezorgen. 
 



 
 

1 februari 2019:  BELANGRIJK BERICHT 
 
 

 
Op 1 februari worden onze leerlingen geteld.  
Dit jaar is dit op vrijdag 1 februari 2019, de eerste schooldag 
van februari. 
 
Het aantal leerlingen op dat moment is bepalend voor het aantal 
leerkrachten dat op 1 september 2019 in onze school aan de slag 
kan. 
Elk kind is gebaat bij een zo groot mogelijke personeelsomkadering 
van de school. Zo is nog meer pedagogische zorg mogelijk. 

 
Indien uw kind 2 jaar en 6 maand oud is op 1 februari 2019 
(dus geboren op of voor 1 augustus 2016) vragen we u uw 
kindje te laten inschrijven, OOK AL KOMT HET PAS LATER 
NAAR SCHOOL. 
 
Kom naar het secretariaat, telefoneer ons of stuur ons een mail.  
Wij doen het nodige. 
 
Mogen wij u vriendelijk vragen om ook bij vrienden of familie (die dit 
bericht niet krijgen) na te gaan of er niet een kindje is dat voor 
inschrijving in aanmerking komt.  
Graag een seintje indien wij best contact opnemen.  
 
Dank voor uw medewerking in het belang van onze school! 
 

ACTIVITEITENKALENDER januari-februari 2019 

 

 
 

Ma. 07/01/19 Instapdag voor nieuwe kleuters 
8.45: Nieuwjaarswens directeur 
Voorstelling 2L in CC De Steenoven Herzele 

Woe. 09/01  Bezoek 3A museum Herzele 

Do. 10/01 Zwemmen 5 + 1 + 4 

Vr. 11/01 Bezoek 3B museum Herzele 
Typles 1 (voor ingeschreven lln) 
Bezoek Beroepenhuis 6L                 ! opvang tot 17u 

Di. 15/01 Voorstelling 3KZ in CC De Steenoven Herzele 

Do. 17/01 Voorstelling 5+6L in CC De Steenoven Herzele 

Vr. 18/01 3L naar bib 
Typles 2 (voor ingeschreven lln) 
Nieuwjaarsdrink ouders Zevekoot 

Za. 19/01 Infodag studiekeuze 5+6L VCLB, Langestraat Aalst 

Do. 24/01 Zwemmen 5 + 1 + 3 
Technodag 6L VTI Aalst 

Vr. 25/01 Typles 3 (voor ingeschreven lln) 
14u30-17u: Kaart- en posterbeurs (ook open voor publiek) 

Ma. 28/01 20u: Oudercomité 

Do. 31/01 Zwemmen 6 + 2 + 3 

Vr. 01/02 Instapdag nieuwe kleuters - Teldag 1 februari 
Lichtmis 
Bezoek Technopolis 2L 
Typles 4 (voor ingeschreven lln) 

Di. 05/02 Voorstelling 1L in CC Nova Wetteren  

Do. 07/02 Zwemmen 5 + 1 + 4 

Ma. 11/02 Vrijaf  - lokale verlofdag 

Do. 14/02 Zwemmen 6 + 2 + 3 

Ma. 18/02 Snoezelen 1KB hogeschool Odisee 

Di. 19/02 Snoezelen 1KZ hogeschool Odisee 

Do. 21/02 Zwemmen 5 + 1 + 4 

Ma. 25/02 Bezoek carnavalshallen 4L 

Di. 26/02 Voorstelling 1KB in CC Nova Wetteren 

Do. 28/02 Zwemmen 6 + 2 + 3 

Vr. 01/03 Carnavalsnamiddag op beide afdelingen - rapport 3 

Za. 02/03 Begin van de krokusvakantie 
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STUDIE - EN 
OPVOEDINGSO
NDERSTEUNING 

AAN HUIS 
voor kinderen uit het derde kleuter, 1e en 2e leerjaar uit kwetsbare gezinnen 

 
 

 


