
Beste ouders en kinderen 
 
 
In deze laatste editie verneemt u meer over de praktische schikkingen bij het afsluiten 
van het schooljaar, over de vakantiedagen voor het volgend schooljaar én de 
bereikbaarheid van de school tijdens de zomervakantie.  
 
Bij dit schrijven zou de proclamatie van het 6de leerjaar plaatsgevonden hebben met 
uitreiking van de getuigschriften basisonderwijs. Dit is steeds een bijzondere avond, 
waarin ook naast de leerlingen, ouders die jarenlang met elkaar optrokken en waar 
vriendschappen zijn uit ontstaan, nog eens konden verbroederen. Het is één van de vele 
sleutelmomenten die ons sinds de lockdown van 16 maart niet meer te beurt vallen. 
 
Op 3 mei 1960 werd onze Zevekootschool in gebruik genomen in het voormalige 
schoolgebouw, dat sinds 2002 door de nieuwbouw werd vervangen. 
Dit feest ‘60’ gleed geruisloos door de coronatijd heen. 
 
Onze school moest ‘snel schakelen’; ouders en kinderen pasten zich telkens opnieuw  
aan. Mijn waardering aan allen: ouders, leerkrachten, dienstpersoneel om in deze 
ongeziene omstandigheden er telkens weer voor te gaan. 
 
Hoe we het nieuwe schooljaar zullen aanvatten, is een open vraag. We volgen de 
actualiteit, maar 1 september is nog ver af. Ondertussen weten we dat een dag, een 
week, een wereld van verschil kan maken. Toch blijven we ook nu weer niet bij de 
pakken zitten en plannen volop het volgend schooljaar. We doen dit hoopvol, maar ook 
realistisch. 
 
Verder leest u over de plannen om de Botermelkstraat éénrichtingsstraat te maken. 
 
Wij wensen u binnenkort een ‘zee’ van ruimte en tijd toe voor uw gezin in uw kot of 
vakantie nemend vlakbij of verder af. Houd het veilig en ontspannend! 
 
Steven Verhofstadt 
Directeur 
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1. PEDAGOGISCHE PUNTEN 
 
a. Klasorganisatie volgend schooljaar 
      Onze beide kleuterafdelingen en de lagere school ondersteunen we zo optimaal 
mogelijk.  
 
Voor het kleuteronderwijs opteren we voor 2 derde kleuterklassen op de hoofdschool. 
We zetten onze 2 deeltijdse kinderverzorgsters zo efficiënt mogelijk in om het 
pedagogisch comfort te versterken. Juf An Massin is onze halftijdse zorgcoördinator 
kleuteronderwijs. 
 
Klasverdeling: Juf Karlien keert terug naar 1KB, juf Nathalie en juf An M (2KB), juf Anouk 
(3KB-B) en juf Isabelle (3KB-A). Op Zevekoot blijft elke juf op haar stek, waarbij 2KZ 
aangevuld wordt met de oudste kleuters van de eerste kleuterklas. Op de infoavonden 
begin schooljaar informeren we u hoe we deze en de toekomstige organisatie van ons 
kleuteronderwijs zien. 
 
In het lager onderwijs zijn er opnieuw voor élk leerjaar 2 klassen. Zo houden we de 
klasgroottes beheersbaar. Juf  Dorien en meester Geert nemen de zorgcoördinatie 
verder op. 
 
Veel wijzigingen zijn er niet. Juf Sofie Mortier (3B) zal tot midden januari 
niet in dienst zijn. Zodra de vervangende leerkracht is gekend, laten we 
dit weten. 
 
We bedanken juf Kim (1KB) voor haar werk met onze kleuters. Zo ook Vik 
Heyndrickx die als technisch IT’er onze school verlaat. 

 

 
 

b. Secretariaat 
Ann Stalpaert, Brigitte De Veleer en Wendy Hebbelynck blijven het secretariaat 

bemannen. 
 
c. Dienstmedewerkers:  

Onze ploeg dienstmedewerkers, bestaande uit contractuele medewerkers, wijkwerkers 
en vrijwilligers werd sinds de lockdown sterk gereorganiseerd. Op basis van leeftijd of 
medische achtergrond werden medewerkers op inactiviteit geplaatst. Met welke ploeg 
we hervatten, is momenteel nog onzeker. 
       
  



2.  SCHOOLREKENINGEN 
  

De eindafrekening wordt u eerstdaags overgemaakt.  

Gelieve ook vóór het einde van de maand nog openstaande rekeningen te betalen, 
teneinde het schooljaar boekhoudkundig correct te kunnen afsluiten.  

Indien u vragen of problemen heeft met betalingen, kunt u steeds bij de directeur 
terecht voor discreet overleg. 

 

3.   OUDERCOMITE 

Langs deze weg bedanken we de leden van het oudercomité voor  hun inspanningen 
tijdens het voorbije schooljaar. We nemen dit schooljaar afscheid van 3 verdienstelijke 
leden: 

- Olga Gerbosch (Lieselot 6A) die sinds 2014 onze voorzitter was. 

- Marleen Opdebeeck (Lotte 6A) 

- Ariane Pharasyn (Matisse 6B) 

Olga en Ariane waren ook lid van de schoolraad. Wij danken hen voor de jarenlange 
inzet voor onze school en onze kinderen. 

 Oudercomité, onze helpende hand! 

Maandag 21 september vindt de eerste vergadering plaats. 

 

4.  SCHOOLREGLEMENT 

Volgend schooljaar wijzigt het schoolreglement op een aantal punten. Meer info 
verneemt u tijdens de infoavonden en onze eerste berichtgevingen volgend 
schooljaar. Begin juli vind je de aangepaste versie op de website. 

Volgend schooljaar kiezen wij voluit voor de digitale communicatie. Wij informeren 
u hierover eind augustus en tijdens de infoavonden. 

 

 

 

 

 

 

 

5. FAMILIENIEUWS: IN LIEF en LEED 

Vos (°10/02/2020) broertje van Merijn Brantegem 
(3KB) 
Madelief (°26/02/2020) zusje Lisse (5B) en Milly (2A) 
Emil (°06/03/’20) broertje Erik Karapytean (2B) 
Linne (°04/03/2020) zusje van Annelotte (3KB) en Cisse 
Leus (4B) 
Mell (°03/04/’20) zusje van Sterre Schouppe (1A) 
Frances (°11/05/2020) zusje van Emile Hubert (1KZ) 

 
Proficiat aan alle gezinnen! 

 

 

 
6. VERKEERSVEILIGHEID 

Op 1 september ’20 zal de Botermelkstraat als éénrichtingsstraat fungeren onder de 
vorm van een proefopstelling en dit tot en met december. 

De rijrichting verloopt vanuit de Oudenaardsesteenweg naar de Gentsesteenweg. Dit 
betekent dat je via de Gentsesteenweg met de wagen onze school niet kan bereiken, 
uitgezonderd zwakke weggebruikers (voetgangers, fietsers). Eind augustus 
communiceren we dit opnieuw zodat alles duidelijk is voor de start van het nieuwe 
schooljaar. 

 

7. VARIA 

a. Schoolaffiche: 

    Wie een affiche wil voorhangen tijdens de vakantie, kan dit kenbaar maken aan de 
leerkracht of bekom je via het secretariaat. Jij doet toch ook mee? 

b. Verloren voorwerpen 

    Brooddozen, (boven)kleding: we stallen alles nog eens uit. Kijk na aub want per 1 juli 
maken we letterlijk plaats!  

 

 

 

 

 

 

 

 



VAKANTIEDAGEN  SCHOOLJAAR 2020 -2021 

BEGIN VAN HET SCHOOLJAAR EN HERVATTING VAN DE LESSEN 
dinsdag 1 september '20 

VRIJE DAGEN VAN HET EERSTE TRIMESTER 
vrije dag: maandag 2 oktober ‘20 
 
herfstvakantie: van maandag 2 tot en met vrijdag 6 november ‘20 
 
pedagogische studiedag (vrijaf):  vrijdag 4 december ‘20 
 
kerstvakantie: van maandag 21 december t.e.m.  vrijdag 1  januari '21 
 

* * * * * * * * * 

VRIJE DAGEN VAN HET TWEEDE TRIMESTER 
 
krokusvakantie: van maandag 15 t.e.m. vrijdag 19 februari '21 
 
pedagogische studiedag (vrijaf):  woensdag 24 februari ‘21 
 
vrije dag: vrijdag 15 maart ‘21 
 
paasvakantie: van maandag 5 april t.e.m. vrijdag 16 april ‘21 

* * * * * * * * * 

VRIJE DAGEN VAN HET DERDE TRIMESTER 
 
 
O.L.H. Hemelvaart: donderdag 13 mei t.e.m. vrijdag 14 mei ‘21 
 
Pinkstermaandag: maandag 24 mei ‘21 
 
LAATSTE SCHOOLDAG:  woensdag 30 juni '21 
 
 
 
 
 

Reeds te noteren data voor volgend schooljaar 

 Infoavonden: 1L (do. 03/09) - 2+3+4+5+6L (do. 10/09)  

        kleuters Bot (di. 08/09) – kleuters Zevekoot  ma 14/09 

 Zaterdag 24 + zondag 25/10/'20: eetfestijn  

 Zaterdag 20 (Bot) en 27 maart '21 (Zevekoot): Opendeur  

 Zondag 25 april '21: Eerste communie (10u30) o.v.! 

 zondag 2 mei  '21: H. Vormsel  o.v.! 

 Zondag 6 juni '21: Schoolfeest (oudercomité)    

 


