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N u m m e r :

“De kracht van verbinden” is het nieuwe jaarthema van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Het is
een open deur intrappen
dat verbinding met elkaar
een hoog goed is. We zijn
blij dat er meer kan, weliswaar rekenend op ieders
verantwoordelijkheid
om
nog steeds de voorzichtige
coronakaart te trekken.
We zijn blij, voorbereid…
we zijn er klaar voor om
het nieuwe schooljaar te
starten. Veiligheid, welbevinden en leren blijven de
richtsnoeren van elk denken en handelen op onze
school. In dit berichtenblaadje verneem je hoe we
ons organiseren tijdens de
lessen, ’s middags en vooren naschools.
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Deze zomervakantie zaten
we niet stil: de werken
aan de brandveiligheid op
de hoofdschool werden in
een eerste fase opgestart
en zullen tot en met de
herfstvakantie met beperkte impact op het schoolleven voortgaan. We legden
de laatste hand aan de
nieuwe speelweide op
Zevekoot; zes aanraakbordschermen werden in
lagere klassen geplaatst.
Het
éénrichtingsverkeer
annex fietsstraat in de
Botermelkstraat is een definitief gegeven. Hierover
kreeg je reeds informatie.
Digisprong, het ambitieuze
ICT-project,
gaat
dit
schooljaar van start.
We starten het schooljaar
met heel wat nieuwe leerkrachten. We heten hen
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ook van harte welkom op
onze school. Zij zullen gemotiveerd hun nieuwe opdracht opnemen. Zij kunnen rekenen op ons vertrouwen net als onze leerlingen. Vertrouwen een
fundamentele pijler uit ons
ignatiaans opvoedingsproject: ‘vertrouwen genieten
nog voor je het verdient’.
We wensen alle 365 kinderen, waarvan 24 nieuwe
leerlingen, een goede start
toe!
Steven Verhofstadt
Directeur

Gezonde voeding en beweging
Zwemmen
Donderdag 2 september
gaan we meteen zwemmen
(5+2+6L).
Een kind hoort één uur per
dag te bewegen, een volwassene een half uur.

Een dosis rust en een portie
gezonde voeding maken het
plaatje rond.
Afvalarme school
Boterhammen horen in de
brooddoos, tussendoortjes in
een koekendoosje (ontdaan
van verpakking) alsook water
(dé dorstlesser) in een hervulbare flacon. Brikjes horen

ook niet thuis op school. Zo
willen we de afvalberg verminderen. Dank voor uw
begrip en medewerking.
(keuken) en Marleen
(klashulp Zevekoot) voor hun
inzet.
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Kleuteronderwijs
We starten met 2 eerste
kleuterklassen op de
hoofdschool: juf Karlien
Otte (1KBA) - op vrijdag
juf Eva Erauw - en juf
Anouk Slaus (1KBB).
Op Zevekoot is er in 1KZ
reeds een inschrijvingsstop sinds eind vorig
schooljaar. Nieuwe kleuters kunnen aldus enkel
nog op de hoofdschool
terecht. Juf Sofie Boelaert zal op donderdag
3KZ en 2KZ overnemen
van respectievelijk juf An
Vandendamme en juf
Hilde Henderickx.
We versterken onze kleuterwerking met extra
lestijden zorg, ingevuld
op woensdag door juf Eva
(Bot) en juf Sofie Boe-

laert (Zev). We verwelkom ook juf Kiarah Blomme. Zij neemt 3KB voor
haar rekening ter vervanging van juf Isabelle
Houbracken. Zij zal dit
schooljaar 4/5de werken.
Daarnaast start Sheila
Vanhulle als nieuwe kinderverzorgster. Zij zal
elke voormiddag 1KZ ondersteunen.
Een 2de deeltijdse kinderverzorgster (die de
school zelf financiert) zal
beide afdelingen ook ondersteunen. Deze aanwerving is nog niet afgerond. We zijn blij dat de
uren kinderverzorging
werden opgetrokken. Is
dit voldoende: (nog) niet;
bovendien blijft de vraag
naar kleinere klassen.

‘Vlaanderen wees wijs,
investeer (verder) in basisonderwijs’, vooral in
kleuteronderwijs waar
we de basis leggen voor
wat volgt!
Bewegingsopvoeding:
meester Rickard Joos
neemt de opdracht over
van juf Yentl De Bodt tot
begin oktober. Bij juf
Yentl en juf Valerie Leus
(1B) werd een kindje geboren! Meester Rickard
zal ook het zwemmen
begeleiden naast meester
Bart.

Lager onderwijs
De zorgwerking wordt
anders georganiseerd
met de installatie van
een zorgteam: An Massin
(kleuteronderwijs), juf
Serafien Kanters (1ste
graad), juf Dorien De
Brucker (2de graad) en
meester Geert (3de
graad). Meester Geert is
de overkoepelende zorgcoördinator. Juf Lina
Amant (3de graad) en juf
Willeke De Wolf (1ste
graad) werken deels
vooral op klas- en leerlingniveau ondersteunend.
Juf Lina zal daarnaast op
maandag (3B), dinsdag
(2B), woensdag en donderdagnamiddag (6A) en
vrijdag (3A) de klas overnemen van de klastitula-
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ris die deeltijds werken.
Juf Willeke combineert
haar ondersteunende
opdracht met 2A (tot
werkhervatting van juf
Kristel Van den Berge die
tot de herfstvakantie een
verlof opneemt) waar ze
halftijds de klas leidt
naast juf Jasmien De
Geyseleer.
Overige wijzigingen lager: juf Saskia De Landsheere neemt tot midden
november 1B over van juf
Valerie Leus.
Op de website vind je in
de Schoolgids de volledige personeelsformatie
terug.

Mevr. Vera De Cooman,
juf Vera
Na een rijkgevulde loopbaan gaat juf Vera vanaf
1 september ’21 op pensioen. Juf Vera was al
enige tijd in ziekteverlof.
Juf Vera was ‘jaar en
dag’ leerkracht van het
6de leerjaar. Nadien
werkte ze als zorgleerkracht en pedagogisch
ICT-leerkracht. We vernoemen ook graag haar
partner dhr. Freddy Cammu die jarenlang onze
school ICT-technisch ondersteunde. We wensen
haar een mooie volgende
levensfase toe samen
met haar familie, kinderen en vier kleinkinderen. We bedanken haar
voor haar inzet voor onze
school.
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Digisprong
De media berichtte al uitvoerig over de digitale versnelling in het onderwijs. De
scholen kregen extra middelen voor de aankoop van laptops, versterken van de technische infrastructuur. Om de
middelen optimaal aan te
wenden werd naast de bestaande
technisch
IT’er
(Daan Van Nieuwenborgh)
ook een pedagogisch ICTcoördinator (Natalie Provost)
aangetrokken binnen onze
vzw inigo. Samen met de
directies en de lokale ICTleerkracht zal een visie uitgewerkt worden om de scho-

len digitaal verder uit te
bouwen. Voor onze school
wordt de technische infrastructuur (wifi) opgewaardeerd. Daarnaast voorzien
we nu reeds in 6 nieuwe
‘clevertouchboards’.
Het
opleiden van het team is ook
een belangrijk gegeven om
de Digisprong te laten slagen. Aldus zal alles planmatig en gefaseerd geïmplementeerd worden.
Typles: in januari ’22 plannen we samen opnieuw typlessen. Naast leren schrijven is een goede typevaardigheid niet meer weg te

denken uit de te ontwikkelen
basisvaardigheden. Wij werken dit schooljaar opnieuw
samen
met
typinstituut
'Hanver' waarbij leerlingen
vanaf het 4de leerjaar op
school typlessen krijgen;
eenmaal per week 's middags
op school en met een dagelijks online oefenpakket ter
opvolging. Inschrijven vanaf
december.

Cultuur— Muzische Opvoeding
Elke trimester introduceert
een professionele muzikant
een verschillend instrument
aan de lagere school: we
starten met de gitaar! Hiermee willen we vooral onze
kinderen warm te maken
voor muziek!
Kunstkuur: de samenwerking
met de Academie Lede/ErpeMere/Wichelen gaat het 3de
schooljaar in. Het 3de en 4de

leerjaar is dit schooljaar aan
de beurt om samen met de
docenten van de Academie
muzisch aan de slag te gaan.
Naast de instrumentele basisvaardigheden (lezen, schrijven en rekenen) zijn creatieve componenten belangrijk
in de brede ontwikkeling van
elk kind. We spreken zo
hoofd, hart en handen aan.
‘Uitgedaagd tot meer’ en
‘Smaak geven’ zijn 2 andere

Communies
De eerste communie (datum nog niet definitief) en
het H. Vormsel (weekend 14/15 mei ‘22) vinden
plaats in het voorjaar.
Verdere info over de eerste communie volgt nog.

‘bewegingen’ uit ons opvoedingsproject.
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Studie
Startmoment van de
naschoolse studie voor
leerlingen van 4de – 6de
leerjaar (15u45-16u45) is
nog niet nader bepaald.
In de studie ligt de nadruk op leren leren. Taken die ‘huis’werk zijn,
worden pas gemaakt als
andere taken die meer
begeleiding vergen, zijn
afgewerkt.

In de naschoolse opvang
werken de lagere klassen
vanaf 16u in de grote
zaal zelfstandig aan hun
huistaak. Voorlopig zullen lln. van 4de -6de leerjaar daar ook bij aansluiten. Het eerste leerjaar
sluit pas na de herfstvakantie aan bij de opvang.
Begeleiden houdt niet in
dat taken gecorrigeerd

worden door de begeleider van dienst. Huiswerk
is ook een brug tussen
school en thuis zodat u
weet wat en hoe je kind
leert.

Coronamaatregelen
Het schoolleven kan
plaatsvinden in vele aspecten (waarvoor we
samen blij zijn!)
•
Geen mondmaskerplicht voor de
leerlingen (de
klasleerkracht wel
nog in de klas als
de afstand onvoldoende is); uiteraard kunnen lln.
een mondmasker
dragen als hiervoor
een medische reden is of vanuit
een persoonlijke
keuze.
•
Speeltijden zonder
beperkingen
•
Warme maaltijden
starten vanaf donderdag 2/9/’21
•
Busvervoer vanaf
woensdag 1/9/’21;
wel mondmaskerplicht voor lln.
Lager

Berichtenblaadje

Wat is nog steeds beperkt(er): toegang tot de
school. We houden dezelfde werkwijze aan op
de hoofdschool: ’s morgens verwelkomt een
medewerker je aan de
voetgangersingang waarna je kind alleen doorstapt naar de speelplaats. Voor de eerste
schooldag(en) zullen de
kleuterjuffen klaar staan
voor een persoonlijke
opvang van onze peuters.
Fietsers gaan met de
fiets aan de hand via de
voetgangsoprit de school
binnen. Naschools vormen we opnieuw ouderrijen op de oprit (ouders
kleuters links, ouders
lager rechts) waarna de
ouders met kleuters eerst
hun kind ophalen aan de
klasrij gevormd onder het
afdak. We verlaten de
school via de fietsingang.
Ouders en externen dragen nog steeds een
mondmasker op het
schoolterrein (inbegrepen
oprit) en uiteraard in de
schoolgebouwen. In het

schoolgebouw meld je je
aan in de inkomhal tot
een medewerker je
helpt. Ophalen in de
naschoolse opvang: tot
16u op de speelplaats via
de oprit, na 16u via de
inkomhal (lager) en opritspeelplaats (kleuters).
We geven aan via een
affiche mocht dit anders
zijn (bv. bij goed weer
verlengd buitenspelen).
Coronabesmettingen:
meld meteen aan de
school wanneer een besmetting wordt vastgesteld in uw gezin. Het is
belangrijk om dan de
procedures meteen te
kunnen opstarten.

2021—2022

Nummer:

1

Pagina

Communicatie
Sinds vorig schooljaar verloopt de communicatie nog
digitaler in de Microsoft
Teamsomgeving. De klasagenda is op de eerste plaats
een planner voor de leerlingen. Nieuwsbrieven, invulformulieren verlopen enkel
nog digitaal.
Ook de klasleerkrachten zullen via Teams op klasniveau
communiceren.

de digitale snelweg te krijgen. Je maakt best vooraf
een afspraak.
Vanaf 1 september starten
we met het scannen van de
leerlingen die gebruik maken
van de opvang en/of busophaaldienst.

Hebt u hierbij hulp nodig?
Geef gerust een seintje. Op
vrijdagnamiddag staat een
extra secretariaatsmedewerker klaar om ouders mee op

Ouderavonden
Corona vraagt uitzonderlijke
maatregelen: de ouderavonden gaan fysiek door in de
klas waarbij één ouder per
gezin kan aanwezig zijn
(uitgezonderd voor gescheiden ouders). We starten meteen in de klas, er is geen
voorafgaand plenair gedeelte
met de directeur in de zaal.
Wij vragen vooraf in te
schrijven voor de infoavond

Drankjes op school
Water is de dorstlesser bij uitstek. ’s Middags gebruiken de leerlingen een middagdrankje
(ongezoet fruitsap, bruisend of plat water, soep).
Enkel water uit eigen drinkfles is toegelaten indien
er geen drankje op school genomen wordt. Om
organisatorische redenen pleiten we voor een
drankje op school.

zodat we dit optimaal en
veilig kunnen organiseren.
Waar echt noodzakelijk vinden uiteraard fysieke individuele oudercontacten plaats,
mits vooraf ingepland.
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Oudercomité
Dé helpende hand op
onze school
Wij zijn een enthousiaste
groep ouders die het
schoolleven van onze
kinderen van dichtbij
‘meebeleven’ en die zich
engageren om mee te
werken aan een fijne
leefwereld voor het
kind op school.
Fuif, winterhappe-

CLB
CLB: Vrij Centrum voor
Leerlingenbegeleiding
Aalst
Lieke Van de Sijpe
neemt
als
CLBmedewerker de onthaalfunctie waar. Zij zal samen met ons zorgteam
eerstelijnshulp
bieden.
Waar de zorgvraag een
diepgaandere
aanpak
vergt, zal een traject
opgestart worden door
een
andere
CLBmedewerker die voor die
specifieke zorgvraag de
juiste expertise in huis
heeft.
Een
medische
equipe maakt ook deel
uit van het CLB-team.
Het CLB zal een regierol
spelen in de contacttracing indien een coronabesmetting opduikt
op school.

Berichtenblaadje

ning, koekenverkoop,
klusjes, denktank,…
Elk jaar opnieuw ontdekken we hoe belangrijk
het is om met velen samen te kunnen werken,
denken, zaken te realiseren. Wij vormen vaak een
eerste spreekbuis en/of
klankbord met en voor de
directie en zijn team.

Voor inlichtingen of vragen: directeur of vertegenwoordigers ouders in
het oudercomité
(voorzitter Bart Van
Vaerenberg) en de
schoolraad (voorzitter
Veerle Van den Abbeele).
Wil je eens kennismaken,
dan nodigen we je graag
uit op de eerste werkvergadering op donderdag
16 september om 20u.
Het oudercomité…. Je
hoort nog van ons!

2021—2022
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Bereikbaarheid van de school
De school in de Botermelkstraat is elke dag open tussen 7 en 18u. (op woensdag
tot 13u). Op ’t Zevekoot is
de school open van 7u15 tot
16u.

18 uur) opvang wordt 75
cent per begonnen halfuur
aangerekend. Laattijdige
afhaling resulteert in het
verrekenen van de reële
loonkost!

te gebruiken tussen 8 en 16u
zodat de voetgangerszone op
‘ons eilandje’ een veilige
thuishaven kan zijn. We verwijzen naar de info die we
eerder al bezorgden.

Op volgende telefoonnummers kan je bij ons terecht:
053 80 20 60 (algemeen
telnr.)

Woensdagnamiddag: de gemeentelijke opvang Pimboli
vindt plaats in de Steenstraat 80 Mere (oudschoolgebouw De Brug). De
kinderen worden gratis naar
dit centrum vervoerd waar u
hen tot 19 uur kunt afhalen.
Het is echter noodzakelijk
vooraf zélf een afspraak te
maken met het centrum!

Naast de gemachtigd opzichter aan de oversteekplaats,
zal een mobiele opzichter
postvatten aan de
Gentsesteenweg of op het
tracé naar school. Waar nodig zal hij je aanspreken om
je parkeer- of verplaatsingswijze aan te passen, net als
de directeur. Bij voorkeur
steken we onze duim omhoog
voor juist verkeersgedrag!



Zevekoot: tijdens de
openingsuren:
053 77 73 99



Tussen 7 en 8 uur en
tussen 16 en 18 uur:
0477 59 56 07
Je komt dan bij de opvangdame Linda terecht.
Te gebruiken wanneer je
verhinderd bent uw kind tijdig op te halen.



Secretariaat en directeur: 053 80 20 60
directeur@smserpe.be en
secretariaat@smserpe.be



Buschauffeur:
Chantal Schouppe
0478 363 358 Buswijzigingen telefonisch
tussen 7 en 7u30 op
GSM van de buschauffeur, waar overmacht
(ziekte) speelt. Vul via
het Teamsformulier de
ophaaldienst in.

Overzicht van onze medewerkers: zie bijlage
Voor- en naschoolse opvang
Kleuters van ’t Zevekoot
worden voor 16 uur gratis
naar de Botermelkstraat vervoerd – u kan hen daar ophalen. Voor de voor- (7 tot 8
uur) en naschoolse (16.00 tot

Verkeerswijzing
Op 1 september ’21 wordt de
Botermelkstraat een éénrichtingsstraat en een fietsstraat. We stimuleren hierbij
autoluwe verplaatsingswijzen
(stappend, fietsend).
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). Over deze ingrijpende verkeerswijziging ontving je eerder een schrijven.
Verkeersveiligheid en leefbaarheid in onze Botermelkstraat zijn de drijfveren om
dit project alle kansen te
geven. We danken de bewoners van de Botermelkstraat
en het gemeentebestuur voor
het begrip en de gedurfde
beleidskeuze.
Wij verzoeken om de parkeerplaatsen voor het schoolgebouw Botermelkstraat niet

Vrijdag 17/09 vindt de Strapdag plaats. Massaal per fiets
naar school!

7

Pagina

8

Familienieuws
Bent (°22 juni ’21), broertje van Sien Van Impe
(1KZ)
Otis (°2 juli ’21), zoontje van juf Yentl De Bodt
Josefien (° ’30 juli 21)
dochtertje van juf Emilie Van Medegael
Maura (°12 augustus ’21) dochtertje van juf
Valerie (1B)
Mali (°17 augustus), zusje van Nora (3A), Wolf
(1A) en Scout Van de Winkel (2KZ)

Varia
Persoonlijke zaken naamtekenen:
brooddoos,
drankfles, sportkledij,..
Dure voorwerpen horen
niet thuis op school.
GSM’s: spreek af met de
klastitularis wanneer deze noodzakelijk is; op
school wordt deze afgezet en in bewaring gegeven.

De school is altijd bereikbaar via het gewone telefoonnr. Wij brengen je
kind dan op de hoogte.
Het is een belangrijk gegeven dat afspraken niet
meer wijzigen en dat
deze voor je kind duidelijk zijn.

Activiteitenkalender
Uitstappen zijn onder voorbehoud van nieuwe ontwikkelingen of
afhankelijk van de criteria die een organisatie stelt.
Te noteren data
Zaterdag 23 + zondag 24 oktober: eetfestijn ‘afhaalformule’
Zie ook overzicht ‘Vakantiedagen schooljaar 2021-2022’

Berichtenblaadje
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Woe. 01/09

Welkom op school!

Do. 02/09

Zwemmen 5+2+6L (5L aanwezig voor 8u30!)

Ma. 06/09

Infoavond 1ste leerjaar

Do. 09/09

Zwemmen 3+1+6L (3L aanwezig voor 8u30)
Infoavond 2-6de leerjaar

Ma. 13/09

Infoavond kleuterklassen Botermelkstraat

Di. 14/09

Infoavond Zevekoot

Do. 16/09

Zwemmen 5+2+6L
20u: Oudercomité

Vr. 17/09

StRapdag (autoluwe schooldag)

Zo. 19/09

11u30: H. Vormsel

Do. 23/09

Zwemmen 3+1+6L

Za. 25/09

Fuif oudercomité (o.v. coronarestricties)

Di. 28/09

2+3KB naar CC Nova

Woe. 29/09

Dag van de Sportclub

Do. 30/09

Zwemmen 5+2+6L
Kunstkuur 3+4L

Ma. 04/10

Vrijaf (lokale verlofdag)

Di. 05/10

Dag van de Leerkracht
20u: Schoolraad

Woe. 07/10

14u: voetbaltornooi scholen Erpe-Mere (Steenberg)

Do. 07/10

Zwemmen 3+1+4L

Vr. 08/10

Schoolfotograaf

Zo. 10/10

Tweedehandsbeurs Gezinsbond Erpe

Ma. 11/10

Klassemuziek lager (gitaar)
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Vakantiedagen 2021-2022
BEGIN VAN HET SCHOOLJAAR EN HERVATTING
VAN DE LESSEN
woensdag 1 september '21

VRIJE DAGEN VAN HET EERSTE TRIMESTER
vrije dag: maandag 4 oktober ’21
herfstvakantie: van maandag 1 tot en met
vrijdag 5 november ‘21
vrije dag: vrijdag 12 november ‘21
kerstvakantie: van vrijdagmiddag 24 december t.e.m. vrijdag 7 januari '22
*********

VRIJE DAGEN VAN HET TWEEDE TRIMESTER
pedagogische studiedag (vrijaf): dinsdag 11 februari ‘22
krokusvakantie: van maandag 28 februari t.e.m. vrijdag 4 maart '22
pedagogische studiedag (vrijaf): woensdag 9 maart ‘22
paasvakantie: van maandag 4 april t.e.m. maandag 18 april ’22 (Paasmaandag)
*********

VRIJE DAGEN VAN HET DERDE TRIMESTER
O.L.H. Hemelvaart: donderdag 26 mei t.e.m. vrijdag 27 mei ‘22
Pinkstermaandag: maandag 6 juni ‘22
LAATSTE SCHOOLDAG: donderdag 30 juni '22 (om 12u15)

Berichtenblaadje
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Leerkrachten en medewerkers
Directie

Onderwijzers

Dienstpersoneel

Verhofstadt Steven

Huylebroeck Martine + Kanters
Serafien (1A)
Leus Valerie/ De Landsheere
Saskia (interim) (1B)

Baeyens Betty

Secretariaat
De Veleer Brigitte
Hebbelynck Wendy
Stalpaert Ann
Zorgcoördinatoren

De Bodt Geert (3de gr. + schoolniv)
De Brucker Dorien (2de gr.)
Kanters Serafien (1ste gr.)
Massin An (kleuters)
Kleuterleidsters

Bevington Shirley
Bruyninckx Lieve

Van den Berge Kristel/De Wolf
Willeke (interim) + De Geyseleer
Jasmien (2A)
D’Haese Kathleen (2B) + Amant
Lina

Callebaut Marijke/
Roumadi Abdelkrim
(interim)

De Bruyne Linda
Van Biesen Anja (3A) + Amant Lina
Mortier Sofie (3B)+Amant Lina
De Pauw Sofie (4A)
Bomon Simon (4B)

De Sutter William
Eeckhout Guy
Karapetyan Willik

Otte Karlien (1KBA)
Slaus Anouk (1KBB)
De Smet Nathalie + Massin An
(2KB)

Bosman Thijs (5A)
De Smet Nele (5B)
De Kegel Carola (6A) + Amant Lina
Boelaert Anja (6B)

Lauwers Jürgen
Leimbergen Maria
Schouppe Chantal

Houbracken Isabelle (3KB)
Van Keymolen Liesbet (1KZ)

Bauwens Ivan (ziekteverlof)
De Wittevrongel Annick
(ziekteverlof)

Henderickx Hilde (2KZ)
Vandendamme An (3KZ)
Erauw Eva (1KBA/zorg Bot.)
Boelaert Sofie (2KZ/3KZ/zorg
Zev.)
Leermeester beweging
Merckx Bart
De Bodt Yentl
Joos Rickard (interim Yentl)

Kinderverzorgster
Vanhulle Sheila

ICT-coördinatoren
De Brucker Dorien (pedag.)
Van Nieuwenborgh Daan (techn.)
Provost Natalie (pedag.)

Venneman Katleen

Verhofstadt Annick

11

