
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste ouders en kinderen 
 
Na een verkwikkende paasvakantie start het derde en laatste trimester. 
Stilaan staan we met één been in het huidige en plannend met het andere 
been in het volgend schooljaar. Onderwijs is sinds de staking  van 20 
maart niet meer uit de media weg te slaan en is meer dan ooit inzet van 
wat ons allen aanbelangt: investeren in jonge mensen die recht hebben op 
kwaliteitsvol onderwijs.  
 
Maar de activiteiten volgen elkaar vlug op: communies, koekenverkoop 
oudercomité, scholenveldloop, schoolfeest,... zijn nog maar een tip van de 
sluier én uiteraard het dagelijkse klaswerk. 
 
Op vrijdag 14 juni vindt het jaarlijks schoolfeest 
plaats. Een aparte editie, niet enkel omwille van 
het tijdstip (op vrijdagavond), maar ook omwille 
van het verrassend concept. 
Wordt het een klein kunstje of kunst door de 
kleinsten (alhoewel het lager aan zet is) of 
kleinkunst? We houden jullie nog even in 
spanning, maar houd alvast deze vrijdagavond 
vrij! 

 

 
Op 1 mei gaat mevrouw Claire Coppens op pensioen. Zij is reeds geruime 
tijd inactief om gezondheidsredenen maar toch herinneren wij en vele 
generaties leerlingen ‘juf Claire’ als een toegewijde en bekwame 
leerkracht van het eerste leerjaar. Sinds 35 jaar aan onze school 
verbonden, bedanken wij haar voor haar inzet en waarde voor onze 
school.  
 
Aan iedereen een vlot laatste luik van dit schooljaar toegewenst! 
 
Steven Verhofstadt 
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1.   PEDAGOGISCHE PUNTEN 

 

a.    Planning volgend schooljaar:  
Een nieuw schooljaar plannen is een huzarenstukje: activiteiten 

vastleggen, pedagogische prioriteiten en niet in het minst de klasverdeling 
bepalen. In de loop van dit trimester verneemt u hierover meer. 
 
b.  Gezonde school 

Fruit als tussendoortje: het blijft een gezonde 
doelstelling die we graag herhalen. 

Dagelijks fruit en groenten is uiteraard aan te bevelen. 
Suiker- en chocoladerijke tussendoortjes horen niet in 
de boekentas! Hier en daar merken we dat men de 
gemakkelijkste maar niet steeds gezondste weg kiest. 

 

 
c. Verkeerslessen 

Dit voorjaar organiseren we opnieuw voor 5+6L verkeerslessen op de 
fiets i.s.m. de lokale politie: fietsbehendigheid, technische fietscontrole, 
fietseducatieve route op de openbare weg. Als sluitstuk volgt het 
fietsexamen voor het 6de leerjaar.  

 
d. Communies 

Wij wensen onze communicanten en hun familie nu al proficiat met 
deze bewuste keuze.  

 
e. Studie 
     Vanaf het 4de leerjaar kunnen leerlingen hun huiswerk en lessen in de 
naschoolse studie (15u45-16u45) maken op maandag, dinsdag en 
donderdag. Enkel bij personeelsvergadering en de laatste donderdag voor 
een vakantie is er geen studie. De studie wordt begeleid door één van 
onze leerkrachten. Wij stellen vast dat het aantal deelnemers aan de 
studie terugloopt. Moedig uw kind aan om hiervan gebruik te maken. Als 
men de studie aanvat, wordt deze niet verlaten teneinde de studie niet te 
verstoren. 
 
f.  Personeelsnieuws 

- Meester Geert hervat halftijds zijn opdracht als zorgcoördinator; juf 
Serafien neemt de andere halftijdse zorgopdracht over. 
- Juf Annick (2A): ziekteverlof tot einde schooljaar, juf Yolien Hoebeeck 
vervangt verder. 
- Juf Valerie (1B) hervat. We bedanken juf Kim voor haar inzet. 
- Juf Anouk en juf An Massin nemen de peuterklas 1KBP waar. 



2.  SCHARNIERPUNTEN IN DE SCHOOLLOOPBAAN 

 
a.  Op weg naar de eerste kleuterklas, het eerste leerjaar 

Tijdens een infoavond reikten we de ouders van onze toekomstige 
eersteklassertjes enkele handvaten aan rond dit scharniermoment in de 
nog prille schoolloopbaan. 

Zaterdag 23 en 30 maart zetten we onze schoolpoort open voor alle 
nieuwe leerlingen. De aankomende kleuters en de toekomstige  leerlingen 
van het eerste leerjaar waren dan onze eregasten. Ook andere 
geïnteresseerde ouders én kinderen mochten wij begroeten.  

Dinsdag 2 april knutselden de 3de kleuterklassen en 1ste leerjaren 
samen een paasmandje. Donderdag 20 juni volgt dan het 
kennismakingsmoment in het eerste leerjaar. De ouders van het eerste 
leerjaar krijgen deze week een brief met onze beslissing over de 
klasindeling. 
 
b.   Studiekeuze secundair onderwijs na het 6de leerjaar 

De informatiesessie vond plaats op een zaterdag in  januari in het 
CLB-gebouw. Het is één der stappen in het studiekeuzeproces. 
Ondertussen gaven wij i.s.m. het CLB, de ouders en de leerling zelf een 
gefundeerd advies.  
Uit ervaring weten wij dat dit nagenoeg steeds een correct – lees haalbaar 
en uitdagend – advies is. Maak weloverwogen je studiekeuze! 
 
 

3.   ADMINISTRATIEVE PUNTEN 

 

a.   ☺ of   
Nogmaals dringen wij erop aan (vooral t.a.v. ‘the die hards’) om mee te 

werken aan goede gewoontevorming. Op tijd komen is zo’n logische 
goede gewoonte. Leggen wij nu niet de basis voor belangrijke attitudes 
zoals stiptheid, op tijd komen of laksheid… Graag ieders medewerking. 
Dank aan de ouders die hun kind(eren) stipt opvolgen!  

 
b.   Verfraaiingswerken 
      Er werd een nieuwe omheining geplaatst op de speelplaats van de 
hoofdschool. Ook het secretariaat kreeg een likje verf!  
 
 

4.   OUDERCOMITE 

a. Helpende handen 

Het oudercomité is een klankbord voor de school en alle ouders.  
Het verleent ook vele hand- en spandiensten. Naast de vaste leden doen 
we ook graag een beroep op een ‘2de kring’ van helpers.  
 

 
 

Na de succesvolle vorige edities bieden we u terug een gevarieerd 
koekenpakket aan. Ingesloten vind je de brief met het bestelstrookje. 
 
In mei vindt de volgende vergadering plaats: in functie van de levering van 
de koeken (1) op donderdag 16 en dinsdag 21 mei voorbereiding van het 
schoolfeest. Welkom, ook wie occasioneel wil meehelpen!   

(1) help je graag mee, dan ben je welkom vanaf 20u! 

Met de opbrengst van de vorige editie kocht het oudercomité 23 
kleuterfietsjes die weldra in gebruik zullen genomen worden. Dank aan 
fietshandel BC Klèt voor de schenking van 3 fietsjes! 
 

5.   VARIA 
 
a. Lenteweer = fiets- en wandelweer 

Fietsend, te voet, met de schoolbus naar school zijn alternatieven om 
zich anders te verplaatsen dan met de voor de hand liggende auto. Fijn 
dat je je kind hiertoe de kans wilt geven!  
Parkeren is een oud zeer; zorg ervoor dat onze kinderen veilig de school 
verlaten zonder dat ze tussen auto's moeten laveren. Tip: kom voor 8u30 
of vanaf 15u45. Wij dragen de actie Tournée Pédale een warm hart toe: 
gun je wagen wat rust in mei en kom al StRappend naar school of je werk. 
 
b.   Verkeersdossier schoolomgeving Botermelkstraat 

Structurele maatregelen dragen bij tot een verhoogde veiligheid, 
mobiliteit en ecologische leefbaarheid. Samen met het gemeentebestuur 
ligt nu de verkeerssituatie in de Botermelkstraat op tafel. We bereiden het 
dossier verkeerstechnisch voor en communiceren dit aan alle betrokkenen 
waaronder de inwoners van ‘onze’ straat. Zevekoot is sinds de heraanleg 
reeds sterk verbeterd o.m. door snelheidsremmende maatregelen. 
Wij vragen aan de ouders om de digitale verkeersenquête in te vullen. 

 
c.   Scholenveldloop: woensdag 15 mei (3e kleuter – 6de leerjaar) 

Leerlingen meten zich met leeftijdsgenoten van alle scholen van Erpe-
Mere: sommigen voor een podiumplaats, anderen om dapper de eindmeet 
te halen. Onze school is steeds sterk vertegenwoordigd; ook nu weer toch. 



ACTIVITEITENKALENDER 

 

 
 

di. 23/04 Start koekenverkoop oudercomité 
Natuureducatieve uitstap 2A naar De Pastorie 

woe. 24/04 Buitenspeel(namiddag) – terreinen Groendal Mere 

do. 25/04 Zwemmen 5 + 1 + 4 
Doe-dag Scheppers 5B Wetteren 
Natuureducatieve uitstap 2B naar De Pastorie 

vr. 26/04 Sportdag 1B  

ma. 29/04 Natuureducatieve uitstap 'De Helix' 3L 
Doe-dag Scheppers 5A Wetteren 

di. 30/04 Kleuterboemel – bewegingshalvedag 3KB / 3KZ 
! Naschoolse opvang tot 17u. 

woe. 01/05 Feest van de Arbeid - vrijaf 

do. 02/05 Sportdag 1A 
Zwemmen 6+1+3 
‘Zingen met Bruegel’ 4A 

ma. 06/05 Sporttweedaagse 2A 
Natuureducatieve uitstap 4A naar De Pastorie 

Di. 07/05 Voorstelling 3KB De Werf 

woe. 08/05 EHBO 5A (door Rode Kruis) 

do. 09/05 Zwemmen 5 + 1 + 4 
Sporttweedaagse 2B 
‘Zingen met Bruegel’ 4B 
Natuureducatieve uitstap 4B naar De Pastorie 
19u30: opleiding gemachtigd opzichter 

vr. 10/05 Afsluiten bestelling koekenverkoop 
Daguitstap 6L Brussel 
Generale repetitie 1L eerste communie 
17u: Mamafeest Zevekoot 

zo. 12/05 10.30: Eerste communie 
ma. 13/05 Natuureducatieve uitstap 1A naar De Pastorie 

di. 14/05 3L naar CC Nova Wetteren 
Géén studie lager  

woe. 15/05 EHBO 5A (door Rode Kruis) 
14u: gemeentelijke scholenveldloop 

do. 16/05 Zwemmen 6+2+3 

‘Zingen met Bruegel’ 3 
Rollebolle 2KB+2KZ 
Natuureducatieve uitstap 1B naar De Pastorie 
20u: Oudercomité (koekenverdeling) 

vr. 17/05 Sportdag 3A 

zo. 19/05 9u: H. Vormsel 

di. 21/05 Peilingsonderzoek wereldoriëntatie 6L 
20u: Oudercomité 

do. 23/05 Zwemmen 5 + 1 + 4 
‘Zingen met Bruegel’ 3 
19u30: Campusraad 

Zo. 26/05 Verkiezingsdag 

Ma. 27/05 Sportdag 3B 

do. 30/05 Hemelvaart -vrijaf 

Vr. 31/05 Brugdag 

 

 

 

 

Belangrijke data: 
 

▪ Vrijdag(avond) 14 juni '19: Schoolfeest 
  17u: start BBQ 
  19u30: optreden lager 
 

▪ Vrijdag 21 juni ’19: proclamatie 6L 
 

▪ Woensdag 26 juni ’19: oudercontact 1-5L 
 
▪ Vrijdag 28 juni ’19: laatste schooldag (eindigend 11u50) 

 

 

 


