
 

Berichtenblaadje 1 ('22-'23) 
Beste ouders en kinderen 

  

“We volgen de lichtpuntjes naar voluit leven en stralen vertrouwen uit.” 

Het is een citaat uit ons pastoraal jaarthema ‘Lichtpuntjes’ dat meer dan ooit op haar plaats is. De 

focus gericht op groei, op positief denken, op wat ons warm en blij maakt, helpt om vertrouwensvol 

naar de toekomst te kijken. De heel nabije toekomst is de start van het schooljaar waar we 

reikhalzend naar uitkijken. Het hele team ademt goesting uit om eindelijk een normale schoolstart te 
nemen. 



 

 

We zijn blij, voorbereid… we zijn er klaar voor.  

Veiligheid, welbevinden en leren blijven de richtsnoeren van elk denken en handelen op onze 

school. Als school hebben we op de eerste plaats een onderwijsopdracht die hand in hand gaat met 

onze opvoedingspartners, de ouders van onze kinderen. Samen gaan we op weg, delen we kleine en 
grote zorgen, vreugde en succes. 

In dit eerste Berichtenblaadje verneem je meer over hoe we de school organiseren, over wat op 

stapel staat en maken we graag verdere afspraken. 

  

We wensen alle 351 kinderen een goede start toe! 

Steven Verhofstadt 

 Directeur 



Personeelsnieuws 

 

 

Kleuteronderwijs: we starten het schooljaar met 3 kleuterklassen op beide afdelingen. Op de 

hoofdschool zal na de herfstvakantie de peuterklas opgestart worden.  Voor de 1ste kleuterklas geldt 

een inschrijvingsstop op de hoofdschool, in 1KZ zijn er nog een beperkt aantal plaatsjes. Doorheen 

het schooljaar kan de klassamenstelling wijzigen door een groepje kleuters door te schuiven naar 
een hogere klas. Klasaantallen en -ondersteuning willen we immers haalbaar houden. 

Beide eerste kleuterklassen worden ondersteund door een kinderverzorgster. 

Zorgcoördinator Sofie Boelaert ondersteunt en superviseert halftijds de brede klaswerking van alle 
kleuterklassen. Zij vervangt in deze opdracht juf An Massin. 

Lager onderwijs: Juf Charlotte Heyvaert neemt in het eerste trimester 3B over van juf Serafien 

Kanters. Meester Geert zal als zorgcoördinator de zorg coördineren, waarbij juf Lina, juf Kristel, juf 
Manon en juf Dorien vooral op klas- en leerlingenniveau ondersteunend werken.  

Dienstmedewerkers: Monique Van den Abeele (Bot) begroeten we als nieuwe vrijwilliger. In de loop 
van de maand september zullen nog andere vrijwilligers onze school in de breedte versterken.   

Gezondheid: gezonde voeding, beweging en zwemmen 

Donderdag 8 september start het zwemmen. 6L , 2L en 5L gaan als eerste zwemmen. 

Martine De Kegel zal het busvervoer naar het zwembad begeleiden en Viviane Smekens neemt de 
zwembadbegeleiding waar. 

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. 
Frituurolie kan nog steeds naar ons inzamelpunt gebracht worden. 



 

Studie 

 

Vanaf maandag 12 september start de naschoolse studie voor leerlingen van 4de – 6de leerjaar 

(15u45-16u45). 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. Juf Nele (maandag – lokaal 

5B) en juf Valerie (op dinsdag en donderdag – lokaal 1B) begeleiden het studiegebeuren. In de 

naschoolse opvang werken de lagere klassen vanaf 16u10 in de grote zaal zelfstandig aan hun 

huistaak. Het eerste leerjaar sluit pas na de herfstvakantie aan bij de studie. Begeleiden houdt niet in 

dat  taken gecorrigeerd worden in de studie. Huiswerk is ook een brug tussen school en thuis, zodat 

u weet wat en hoe uw kind leert. 



Digisprong 

We zetten verder in op digitalisering ook en vooral voor onderwijsdoeleinden. Er werden 4 nieuwe 

clevertouchborden geplaatst, een set nieuwe laptops  met laadkasten en extra chromebooks 

verbreden onze digitale uitrusting.  

 

Communicatie 

 

 

Onze communicatie verloopt  nog digitaler in de Microsoft Teamsomgeving. De klasagenda blijft op 

de eerste plaats een planner voor de leerlingen. Nieuwsbrieven, invulformulieren verlopen enkel 
nog digitaal. 

Ook de klasleerkrachten zullen via Teams op klasniveau communiceren. 

Ouderinfoavonden vinden opnieuw fysiek plaats, net als de latere oudercontacten. Elkaar dan echt 

ontmoeten biedt meerwaarde. We nodigen uit en verwachten jou/u als ouder op deze  cruciale 

infomomenten. 

Oudercomité 

De 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. 

Creadagen, eetfestijn, fuif, 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 en de 

schoolraad. 

Wil je eens kennismaken, dan nodigen we je graag uit op de eerste werkvergadering op maandag 19 
september om 20u. 

Noteer nu al onze fuif op zaterdag 10 september. Via de flyer kan je alvast kaarten in voorverkoop 
bestellen (kinderen gratis, betalend vanaf 12+). 

 



CLB: Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Aalst 

 

Lieke Van de Sijpe herneemt als CLB-medewerker haar onthaalfunctie. Zij zal samen met ons 

zorgteam eerstelijnshulp bieden. Waar de zorgvraag een diepgaandere aanpak vergt, zal een traject 

opgestart worden door een andere CLB-medewerker die voor die specifieke zorgvraag de juiste 

expertise in huis heeft. Een medische equipe maakt ook deel uit van het CLB-team (Lut Brantegem 
als verpleegkundige, schoolarts is Monique Hoste).  

Op de infoavond kleuteronderwijs Botermelkstraat zal het CLB haar werking voorstellen. Ook ouders 

Zevekoot zijn hierbij welkom vanaf 19u op dinsdag 13 september. 

 

Bereikbaarheid van de school 

De school in de Botermelkstraat is elke dag open tussen 7 en 18u. (op woensdag tot 13 uur). Op ’t 

Zevekoot is de school open van 7 tot 16.00. 

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

• Zevekoot: tijdens de openingsuren: 053  77 73 99                                                                              
Tussen 7 en 8 uur en tussen 16 en  18  uur: 0477 59 56 07  

U komt dan bij de opvangdame  Linda terecht.  

Te gebruiken wanneer u 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. 

Momenteel kan de ophaaldienst op maandag met onze eigen schoolbus niet uitgevoerd worden. We 

zoeken intern een oplossing voor kinderen die écht niet op eigen kracht op school geraken en vooral 
een oplossing op langere termijn. 



 

Voor- en naschoolse opvang 

 

Opvang ’s morgens: vanaf 7 uur op beide afdelingen 

Opvang ’s avonds: tot 18 uur 

Kleuters van ’t Zevekoot worden vóór 16 uur gratis naar de Botermelkstraat vervoerd – u kan hen 

daar ophalen. Voor de voor- (7 tot 8 uur) en naschoolse (16.00 tot 18 uur) opvang wordt 75 cent per 

begonnen halfuur aangerekend. Laattijdige afhaling resulteert in het verrekenen van de reële 
loonkost! 

We bevestigen een badge voor de registratie van de opvang aan de boekentas van je kind. Om de 

opvangbeurten zo correct mogelijk te registreren, willen wij graag vragen dat je kind zich ’s morgens 



bij aankomst en ’s avonds bij vertrek meldt  bij de opvangdame zodat de barcodes kunnen gescand 
worden. 

  

Woensdagnamiddag: de gemeentelijke opvang Pimboli vindt plaats in de Steenstraat 80 Mere (oud-

schoolgebouw 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! 

Verkeer 

Op 1 september ’20 werd de Botermelkstraat een éénrichtingsstraat wat bijdraagt tot een betere 

verkeersveiligheid en leefbaarheid. Wij verzoeken om de parkeerplaatsen voor het schoolgebouw 

Botermelkstraat niet te gebruiken tussen 8 en 16u zodat de voetgangerszone op ‘ons eilandje’ als 

een veilige thuishaven kan zijn. Onze beide gemachtigd opzichters leiden alles mee in vlotte banen, 

mede door de medewerking van elke wegebruiker. Mobiliteit dreigt een hekel punt te zijn in de 

brede omgeving door de talrijke werken: pas uw verplaatsingswijze aan, vertrek op tijd, bereid uw 

kind voor op een eindje fietsen of stappen. Op vrijdag 16 september vindt de autoluwe schooldag 

plaats, waar we StRappend (Stappend vooral trappend) inzetten op duurzaam en veilige verkeer.  

De fietsersingang rechts wordt opnieuw opengesteld naast de voetgangerstoegang links. 

Infrastructuur 

 

Op de hoofdschool werd een nieuw en eigentijds afdak geplaatst. Het geeft onze speelplaats een 

mooie uitstraling. 

Varia 

Persoonlijke zaken naamtekenen: brooddoos, drankfles, sportkledij,.. Dure voorwerpen houd je best 

thuis. 



Familienieuws 

 

Morris (°29/07/’22) broertje van Romy Scheerlinck 

Marie-Lou (°01/08/’22) zusje van Kateleyn (2B) De Bremaeker en Jane 

Pippa (03/08/’22) dochtertje van juf Serafien Kanters 

Amélie (°14/08/’22) zusje van Victor (3KZ) en Mattheo (1KZ) Gits 

  

Proficiat aan alle gezinnen! 
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