
de hoofdschool van de Dorps-
straat naar de Botermelkstraat. 
Bijna 30 schooljaren huizen we 
dus in ons huidig schoolge-
bouw. Volgend schooljaar 
vormt ‘30 jaar Bot’ mee de rode 
draad doorheen het schooljaar.  

De Verkeerscommissie Erpe-
Mere adviseerde op 8 juni ‘21 
gunstig voor het behoud van de  

Botermelkstraat als één-
richtingsstraat. We hou-
den u op de hoogte. 

Wij wensen u binnenkort 
een ‘zee’ van ruimte en 
tijd toe voor uw gezin om 
vakantie te nemen vlakbij 

of verder af. Houd het veilig en 
ontspannend! 

Steven Verhofstadt 
Directeur 

Beste ouders en kinderen 

In deze laatste editie verneemt 
u meer over de praktische 
schikkingen bij het afsluiten van 
het schooljaar, over de vakan-
tiedagen voor het volgend 
schooljaar én over de bereik-
baarheid van de school tijdens 
de zomervakantie.  

Onze school moest ‘snel schake-
len’; ouders en kinderen pasten 
zich telkens opnieuw  aan. Mijn 
waardering aan allen: ouders, 
leerkrachten, dienstpersoneel 
om in deze ongeziene omstan-
digheden 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 hoopvol en plannen volop 
het volgend schooljaar.  

Het schooljaar loopt op zijn 
laatste benen. Stellen dat het 
een schooljaar was zonder 
voorgaande is een open deur 
instampen. Vele zaken konden 
niet plaatsvinden, andere dan 
weer wel of onder een afge-
zwakte vorm. Het schooljaar 

eindigen we alvast met een 
hoogtepunt: 2 dagen lang wordt 
de school op de hoofdschool 
een Fundorp! Eerder kwam een 
ballon- en goochelartiest al 
langs op de Zevekootschool. 

Eind september 1991 verhuisde 

Secretariaat 

Ann Stalpaert, Brigitte 
DeVeleer en Wendy Heb-
belynck blijven het secre-
tariaat bemannen. 

 

Dienstmedewerkers:  

Onze uitgebreide ploeg 
dienstmedewerkers, be-
staande uit contractuele 
medewerkers, wijkwer-
kers en vrijwilligers werd 
aangevuld met nieuwe 
personen. Met welke 

ploeg we hervatten, is mo-
menteel nog niet duidelijk. 
We bedanken Abdel 
(keuken) en Marleen 
(klashulp Zevekoot) voor 
hun inzet. 

Fijne vakantie! 
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Vastenproject: Xavi-Indië 

Klasorganisatie volgend 
schooljaar 
Onze beide kleuterafdelin-
gen en de lagere school 
ondersteunen we zo opti-
maal mogelijk. Op het Ze-
vekoot geldt een inschrij-
vingsstop voor 1KZ. 

 

Voor het kleuteronderwijs 
opteren we voor 2 eerste 
kleuterklassen op de 
hoofdschool. We zetten 
onze 2 deeltijdse kinder-
verzorgsters zo efficiënt 
mogelijk in om het pedago-
gisch comfort te verster-
ken. Juf An Massin is onze 
halftijdse zorgcoördinator 
kleuteronderwijs. 

 

Juf Karlien (1KBA), juf 
Anouk start in 1KBB; juf 
Nathalie en juf An M (2KB) 
en juf Isabelle (3KB). Op 
het Zevekoot blijft elke juf 
op haar stek, waarbij 
2+3KZ aangevuld worden 
met de oudste kleuters van 
de 1ste respectievelijk 2de 
kleuterklas. Op de info-
avonden begin schooljaar 
informeren we u hoe we 

deze en de toekomstige 
organisatie van ons kleu-
teronderwijs zien. 

 

 

In het lager onderwijs zijn 
er voor élk leerjaar 2 klas-
sen. De klasgroottes hou-
den we beheersbaar (max. 
25). De zorgcoördinatie zal 
per graad worden opgeno-
men: juf Serafien (1ste 
graad), juf Dorien (2e 
graad) en meester Geert 
(3de graad). Meester Geert 
is aanspreekpunt voor de 
zorgcoördinatie op school-
niveau. 

 

 

 

Juf Valerie zal op 1 septem-
ber in bevallingsverlof zijn. 
Wie haar opdracht  
overneemt, alsook wie 
halftijds 2A doet, is nog 
niet gekend. 

 

 

We bedanken juf Chloë 
(2KZ) en juf Stephanie voor 
het werk met onze kleu-
ters. Ook juf Emilie Van 
Medegael (deeltijds 2B) en 
juf Sarah Van den Steen 
(deeltijds 3L) beëindigen 
op 30 juni hun opdracht. 

 

 

Onze mondmaskeractie 
leverde ruim 2500,00 
winst op. Met dit fantas-
tisch bedrag maken we 
het mogelijk dat vier 
kinderen toch onderwijs 
kunnen volgen in Indië. 
Onderwijs is en blijft de 
garantie op een kwali-

 

 

 

 

 

teitsvol leven. Vijf jaar 
lang krijgen we op regel-
matige basis nieuws van 
onze 4 nieuwe vrienden. 
Benieuwd en dankbaar 
voor wat we dankzij uw 
steun kunnen beteke-
nen, mede namens de 
organisatie Xavi-Indië. 

B e r i c h t e n b l a a d j e  
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De eindafrekening wordt u 
eerstdaags overgemaakt.  

Gelieve ook vóór het einde van 
de maand nog openstaande 
rekeningen te betalen, tenein-
de het schooljaar boekhoud-
kundig correct te kunnen af-
sluiten.  

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

Volgend schooljaar wijzigt het 
schoolreglement op een aantal 
punten. Meer info verneemt u 
tijdens de infoavonden en onze 
eerste berichtgevingen volgend 
schooljaar. De aangepaste ver-
sie vind je weldra op de school-
website.  

 Oudercomité, onze 
helpende hand! 

 

Donderdag 16 september: 
startvergadering  

Zaterdag 25 september: FUIF 
‘Nineties’ en Zaterdag 11 de-
cember: Winterhappening 

Dank voor de milde financiële 
steun om de FUNdagen moge-
lijk te maken. 

Langs deze weg bedanken we 
de leden van het oudercomité 
voor  hun inspanningen tijdens 
het voorbije schooljaar. We 
nemen dit schooljaar afscheid 
van Wendy Hebbelynck 
(Dante 6A en Zoë oud-leerling) 

Wij danken haar voor de jaren-
lange inzet voor onze school 
en onze kinderen. 

Oudercomité 

Schoolreglement 
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Verkeersveiligheid 

Activiteitenkalender 

Familie-
nieuws 
Op 7 juni overleed dhr. 
Angelo Dewulf na een 
verkeersongeval. Angelo 
is oud-leerling (tot juni 
2007) van onze school.  

Wij betuigen ons op-
recht medeleven aan 
het prille gezin en de 
familie. 

structuur is het verkeers-
gedrag bepalend voor de 
veiligheid in het verkeer en 
voor een vlot verloop er-
van. Respecteer de ver-
keersregels inzake snelheid 
en parkeren. Ga een eindje 
te voet of kom een kwar-
tier voor of na aanvang van 
de lessen. Door een betere 
infrastructuur en een con-
sequente houding dragen 
we bij tot het hoger doel: 

ons vlot en veilig verplaat-
sen in een omgeving waar 
het fijn school lopen is en 
ook fijn wonen is!  

Het proefproject Boter-
melkstraat als éénrichtings-
straat zal na het advies van 
de gemeentelijke Verkeers-
commissie bestendigd 
worden. Vanaf heden kan 
de echte uitdaging starten 
om de straat te gaan herin-
richten. De toekomstige 
werken aan de N9 
(Gentsesteenweg) maken 
mee deel uit van dit ambi-
tieus project. Naast infra-

B e r i c h t e n b l a a d j e  

Varia 

Schoolaffiche: 

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

Verloren voorwerpen 

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

Ma. 28/06 Dag 1 Fundorp Bot – ijskar komt! 

Di. 29/06 Dag 2 Fundorp Bot mét frietjes op school! 

Woe. 30/6 Laatste schooldag (einde om 12u15) – opvang tot 
13u 

Do. 01/07 Begin van de zomervakantie 
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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 

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 

! Nog één pedagogische studiedag vast te leggen 

LAATSTE SCHOOLDAG:  donderdag 30 juni '22 (om 12u15) 

Reeds te noteren data voor volgend schooljaar  

Infoavonden: 1L (ma. 06/09) - 2+3+4+5+6L (do. 09/09/’21)  -  kleuters Bot (ma. 13/09) 

– kleuters Zevekoot  di. 14/09 

Zondag 19 september ’21: H. Vormsel 

Zaterdag 25 september ’21: Fuif (oudercomité) 

Zaterdag 23 + zondag 24/10/'21: eetfestijn  

Zaterdag 11 december ’21: Winterhappening 

Zaterdag 19 (Bot) en 26 maart '22 (Zevekoot): Opendeur  
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Openingsuren en inschrijvingen 

B e r i c h t e n b l a a d j e  

U kan, tijdens de vakantie, in onze school terecht, elke werkdag: 

tot vrijdag 2 juli  

 van 10.00 – 12.00 en 13.30 – 16.30 

 
vanaf woensdag 18 tot vrijdag 27 augustus 

10-12u en 14-17u 

 
Extra inschrijvingsdagen: 10-12u 

zaterdag 21 augustus (hoofdschool) 

zaterdag 28 augustus (beide afdelingen) 

 
Kennismakingsmoment nieuwe leerlingen 

zaterdag 28 augustus (beide afdelingen) 

 
Voor andere afspraken kan u zich wenden tot de directeur  

op het nummer 053 / 80 13 55 of 

directeur@smserpe.be 


