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Beste ouders, 

 

Hierbij willen we jullie en jullie kinderen hartelijk welkom heten op onze school. 

Ons team staat klaar om er terug een boeiend schooljaar van te maken. 

De praktische informatie voor het nieuwe schooljaar zetten we voor jullie op 

een rijtje. 

 

1. De schooluren 

 

In de voormiddag gaan de lessen door van 08.55u tot 12.05u.  

In de namiddag hervatten we de lessen om 13.20u en eindigen om 16.00u - 

vrijdag om 15.00u. 

Wie tijdig op school is, begint de dag rustig en mist het onthaal niet. Wij willen  

extra benadrukken dat onze school dit heel belangrijk vindt. 

 

2. De leerkrachten op onze school 

 

Kleuteronderwijs 

➢ Hoofdschool, Steenweg 52 

Peuters/eerste kleuterklas  Elise Sergeant/ Delphine Bonne (woe) 

Eerste/tweede kleuterklas  Lies Algoed  

Derde kleuterklas     Epi Depauw  

➢ Landuit, Steenweg 246  

Eénklassige kleuterschool  Veronique Morel  

     

➢ Kinderverzorgster   Ragna Van Acker  

➢ Teamteachers en zorg:   Magda Cortvriend/Delphine Bonne 

➢ Turnleerkracht/motorische zorg Leen Bradt 

 

Lager onderwijs 

Klas 1  Christine Reynvoet   

Petrocsja De Vliegher 

Klas 2  Sandra Vermeiren 

 Barbara Faict 

Klas 3  Martine Van de Keer 

 Hilde De Vleeschouwer  

Leerkracht L.O. Leen Bradt    

  

 

   

  

Klas 4  Heidi Depraetere  

Klas 5  Chris Van Cleemput en Meredith Michels (spelling en muzo) 

Klas 6  Bettina Tack  

 

Leerkracht L.O.  Leen Bradt 

Zorgcoördinator   Sarah Schelstraete 

Zorgleerkracht  Sarah Schelstraete en Meredith Michels 

ICT    Chris Van Cleemput en Yves Moreel 

 

Directie:   Leen Embo 
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3. Vakantiedagen 
 

 

Facultatieve verlofdag 

 

Conferentie 1 

 

Herfstvakantie 

 

Conferentie 2 

 

Kerstvakantie 

 

Conferentie 3 

 

Facultatieve  verlofdag 

 

Krokusvakantie 

 

Paasvakantie 

 

Paasmaandag 

 

Dag van de arbeid 

 

O.L.H.-Hemelvaart 
 

Pinkstermaandag 

 

Begin zomervakantie 

 

Maandag 1/10/2018 

 

Woensdag 10/10/2018 

 

Ma 29/10/2018 t.e.m. zo 4/11/2018 

 

Woensdag 5/12/2018 

 

Ma 24/12/2018 t.e.m. zo 8/1/2019 

 

Woensdag 6/2/2019 

 

Vrijdag 8/2/2019 

 

Ma 4/3/2019 t.e.m. 10/3/2019 

 

Ma 8/4/2019 t.e.m. zondag 21/4/2019 

 

Ma 22/4/2019 

 

Woensdag 1 mei 2019 

 

Do 30/5/2019 en vrijdag 31/5/2019 

 

Maandag 10/6/2019 

 

Vrijdag 28 juni 2019 om 12.05u 

 

 

 

4. Schoolreglement 

 

Het nieuwe schoolreglement kan u raadplegen op de website. 

Wenst u dit alsnog op papier te ontvangen, dan kan u dit aanvragen op het 

secretariaat. 

Vergeet niet om het document- ter bevestiging dat jullie akkoord gaan met het 

schoolreglement en ons opvoedingsproject - ondertekend terug te bezorgen 

aan de klastitularis, alsook het document met betrekking tot het gebruik van 

foto’s in de context van de nieuwe GDPR-wetgeving. 
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5. Infofiche per kind 
 

Jullie krijgen per kind een infofiche mee met alle contactgegevens die we noteerden 

bij inschrijving. Gelieve alles nog eens na te kijken en wijzigingen aan te vullen. De 

fiche mag zo snel mogelijk terug bezorgd worden aan de klastitularis. 

6. Infoavonden  

 

Ook dit schooljaar is er voor elke klas een infoavond waarbij we jullie laten 

kennis maken met de dagdagelijkse werking van de klas. Jullie komen er meer 

te weten over de organisatie, de aanpak en de leerinhouden. Wellicht heeft u 

zelf ook vragen omtrent de leerstof, het huiswerk en de taken die uw kind te 

verwerken krijgt en hoe u als ouder daarbij kunt helpen. 

 

Infoavonden lagere school september 2018 

 

We starten telkens om 19u30 met een gezamenlijk infomoment in de eetzaal. 

Aansluitend krijgt u meer info in de klas van uw kind. 
 

• Dinsdag 4 september 2018: klassen 1, 2 en 3  

• Donderdag 6 september 2018: klassen 4, 5 en 6 
 

Infoavonden kleuterschool september 2018 

 

• Dinsdag 4 september 2018 in schooltje Landuit om 18u. 

• Donderdag 6 september 2018 in de Julesklas om 19u. 

• Maandag 10 september 2018 in de Uiltjesklas om 19u. 

• Dinsdag 11 september 2018 in de Poohklas om 19u. 

 

 

7. Prijzen vastgelegd voor één schooljaar 

 
Te verkrijgen via school:  

Maaltijden en dranken 

Vanaf volgend schooljaar bieden wij in het kader van het 

gezondheidsbeleid enkel nog melk, water en soep aan. 

Kinderen mogen van thuis een drinkfles water meebrengen. Tijdens de 

speeltijden kunnen ze ook drinken aan de waterfonteintjes. 

Melk € 0,45 € 0,35 voor de kleuters uit de 

Julesklas        

Warme maaltijd € 3,20 € 2,80 € voor de kinderen uit de 

Julesklas en de eerste kleuterklas 

Soep en water / voor iedereen gratis 

Middagtoezicht € 0,80  
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       Diversen 

Badmuts € 5 

Turnbroekje (volledig zwart) € 10 

Turnt-shirt met logo van de school € 8  

 

 

2. Extra schoolse activiteiten: richtprijzen 

 

Vanaf het schooljaar 2008-2009 werd in het basisonderwijs de maximumfactuur 

van kracht. Hiermee beperkt de minister van onderwijs de schoolkosten voor 

de ouders. Vanaf 1 september 2018 mogen de kosten voor schoolactiviteiten 

niet meer dan volgende som bedragen: 

 

kleuteronderwijs € 45 

lager onderwijs € 85 

 

Voor meerdaagse uitstappen betalen ouders vanaf 1 september 2017 niet 

meer dan € 435  over de zes leerjaren heen. 

 

3. Betaling van de schoolrekeningen 

 

Elke maand krijgen jullie een schoolrekening met daarop de afrekening van de 

voorbije maand. Betaling kan uitgevoerd worden via domiciliëring. Een 

domiciliëringsdocument kan u bekomen op het schoolsecretariaat. 
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8. Opvang  

 

Ochtendopvang:  

OP SCHOOL voor ALLE kleuters en kinderen van de   lagere school 

 

LANDUIT HOOFDSCHOOL 

Van 7.30u tot 8.30u Van 7.30u tot 8.30u 

Vergoeding:  

aankomst tot 8u:         €1,60 

aankomst vanaf 8u:    € 0,80 

Vergoeding: 

aankomst tot 8u:         €1,60 

aankomst vanaf 8u:    € 0,80 

Vanaf 8.30u is er toezicht op de speelplaats. Hiervoor worden geen kosten 

aangerekend. 

Kinderen die ’s morgens voor 08.25u op school zijn, dienen zich aan te melden 

in de opvang.  

 

Naschoolse opvang 

Alle kinderen worden naschools opgevangen door de gemeentelijke opvang 

Ter Biesten.  

Kan u er binnen het kwartier na schooltijd niet geraken (zolang is er toezicht 

door onze leerkrachten) dan gelden volgende afspraken: 

• Kleuters en kinderen van klas 1, 2 en 3 gaan met de bus naar Ter Biesten.  
• Klas 4, 5 en 6 blijven op maandag, dinsdag en donderdag van 16.15u tot 

17.30u OP ONZE SCHOOL. Daarna vertrekt de groep onder begeleiding te 

voet  naar Ter Biesten. Kinderen kunnen niet uit de rij gehaald worden 

tijdens de wandeling naar Ter Biesten. Dit om de veiligheid van de 

kinderen te garanderen. 

Betaling gebeurt via de gemeente. 

OPGELET: Iedereen dient zich te registreren via de website van de gemeente! 

 

Openingsuren Ter Biesten 

Elke ochtend van 06.30u tot 08.30u. 

Na school: van 16.00u tot 18.30u, op vrijdag vanaf 15.00u en op 

woensdagnamiddag. 

De kinderen worden ’s morgens met de bus in de opvang opgehaald  en naar 

school gebracht. Ook ’s avonds worden de kinderen met de bus naar de 

opvang gebracht. 

 

Waar ? 

 

Deze opvang gaat door in : Kinderopvang “Ter Biesten”  

                                                  Biesten 25A       

                                                  9810  Eke 

          Tel.: 09/385.34.20 
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Opvang op verlofdagen 

 

Voor de vakantiedagen, schoolvrije dagen en ook voor de laatste halve 

schooldag op  29 juni dient steeds ingeschreven te worden via het 

inschrijvingsformulier online. 

 

 

OPGELET!!! 

 

BKO Ter Biesten  is gesloten op vrijdag 21 september NA school omwille van 

een personeelsactiviteit.  

Ook op vrijdag 28 juni 2019 dient er in de namiddag ingeschreven te worden. 

Er is die dag school tot ’s middags. 

 

 

 

Nog enkele nieuwe zaken voor volgend schooljaar 

• Er heerst een algemeen rookverbod op schoolterreinen. Mogen wij ook 

vragen om niet aan de poort te roken? 
• De ochtendopvang wordt gesplitst. Kleuters en eerste leerjaar (tot 

nieuwjaar) worden in de Nijntjesklas verwacht. De kinderen van de lagere 

school mogen zich in de prefabs (vroegere secretariaat) achter de refter 

aanmelden. Zo komen we tegemoet aan de vraag om de groep te 

verkleinen. Dit kwam naar boven uit de tevredenheidsenquête van 

leerlingen en ouders. 

• Melksubsidies: Dankzij het project ‘Oog voor lekkers’ van het Departement 

Landbouw en Visserij geniet elk kind dat melk drinkt op school een korting 

van €2 per schooljaar. Deze korting wordt in mindering gebracht op de 

schoolrekeningen tijdens het eerste trimester. 

• Mogen we helpen herinneren dat we voor de jarigen geen individuele 

geschenkjes toelaten op school. Een kleine traktatie/lekkernij voor de 

klasgroep mag. In het kader van het gezondheidsbeleid laten we ook 

geen frisdrank meer toe. 

• Alle zaken i.v.m. de nieuwe GDPR-wetgeving kan je nalezen via het 

schoolreglement en de brochure onderwijsregelgeving op de website. 
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Reeds gekende data 2018-2019: 
 

• Vrijdag 21 september 2018: STRAPDAG. 

• Woensdagnamiddag 26 september t.e.m. vrijdag 28 september 2018: 

boerderijklas voor eerste en tweede leerjaar. 

• Zondag 7 oktober 2018: scholencross lagere school. 

• Zaterdag 13 oktober 2018: schooletentje.  

• Week van 22 oktober 2018: oudercontacten lagere school.  

• Donderdag 6 december 2018: Sint op bezoek. 

• Week van 10 december 2018: oudercontacten kleuterschool. 

• Week van 4 februari 2019: oudercontacten lagere school. 

• Vrijdag 1 maart 2019: carnaval. 

• Zondag 24 maart 2019 OPENDEURDAG:10u-12u 

• Maandag 1 april t.e.m. woensdag 3 april 2019: stadsklas voor derde en 

vierde leerjaar. 

• Zaterdag 4 mei 2019 om 10u : Eerste Communie te Eke. 

• Week 7 mei 2019: oudercontacten kleuter. 

• Maandag 13 mei t.e.m. vrijdag 17 mei 2019: bosklas voor vijfde en 

zesde leerjaar. 

• Week 27 mei 2019: selectieve oudercontacten lager. 

• Donderdag 30 mei 2019 om 9u: H.Vormsel. 

 

 

9. Lichamelijke opvoeding  

 

 

Kleuterschool 

De kleuters van de hoofdschool turnen telkens op 

dinsdag en donderdag. 

De kleuters van schooltje Landuit op dinsdag en vrijdag.  

 

Wij vragen om op deze dagen uw kleuter gemakkelijke kledij en schoenen 

aan te trekken. 

 

Enkel voor de kleuters van de derde kleuterklas  wordt gevraagd om 

genaamtekende witte turnpantoffels mee te geven naar school. Uw kleuter 

krijgt van de school een turnzakje om deze in op te bergen. De turnzak blijft 

dan ook een volledig schooljaar in de klas. 

Op deze manier leert uw kleuter zijn/haar schoenen zelf aan en uittrekken, dit 

als voorbereiding op het eerste leerjaar. 

 

 

 



 

10 
 

Lagere school 

We vragen om voor volgende kledij te zorgen: stevige sportschoenen of witte 

turnpantoffels, witte kousen, een kort zwart broekje (er is kans dit via de school 

aan te kopen) en een wit T-shirt met het logo van de school. 

 

De turnzak wordt door de school ter beschikking gesteld aan alle leerlingen 

van het eerste leerjaar en aan nieuwe leerlingen. Zij gebruiken dit de hele 

lagere school door. 

 

De turnkledij wordt maandelijks meegegeven naar huis om te wassen.  

 

      Wie turnt  wanneer? 

 

Klas 
 

1ste leerjaar dinsdag en vrijdag 

2de leerjaar maandag en dinsdag 

3de leerjaar maandag en woensdag 

4de leerjaar maandag en woensdag 

5de leerjaar maandag en vrijdag 

6de leerjaar maandag en vrijdag 

 

 

 

 

10. Zwemmen 

 

Kleuterschool 

Kinderen van de derde kleuterklas  hebben  watergewenning in het zwembad 

Palaestra te Deinze. Dit gaat door op volgende woensdagen:  

 

9/1 
23/1 
20/2 
20/3 
3/4 
29/5 
12/6 
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Lagere school 

 

Het zwemmen gaat telkens door op woensdag: 

 

1LJ 2LJ 3LJ 4LJ 5LJ 6LJ 

5/9 12/9 5/9 5/9 12/9 5/9 

19/9 26/9 19/9 19/9 26/9 19/9 

3/10 24/10 3/10 3/10 24/10 3/10 

17/10 7/11 17/10 17/10 7/11 17/10 

14/11 21/11 14/11 14/11 21/11 14/11 

28/11 19/12 28/11 28/11 19/12 28/11 

12/12 16/1 12/12 12/12 16/1 12/12 

9/1 30/1 9/1 9/1 30/1 9/1 

23/1 13/2 23/1 23/1 13/2 23/1 

20/2 27/2 20/2 20/2 27/2 20/2 

20/3 13/3 20/3 20/3 13/3 20/3 

3/4 27/3 3/4 3/4 27/3 3/4 

15/5 24/4 15/5 15/5 24/4 15/5 

29/5 8/5 29/5 29/5 8/5 29/5 

12/6 22/5 12/6 12/6 22/5 12/6 

 5/6   5/6  
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Het zwemmen is gratis dankzij de jaarlijkse toelage van het gemeentebestuur 

en een bijdrage uit de schoolkas. De verplaatsing gebeurt met de bus. 

 

De kinderen worden van het zwembad uit verplicht om een badmuts te 

dragen. Deze badmuts wordt op school aangekocht. Voor het onderhoud 

ervan zouden wij willen vragen na elke zwembeurt de badmuts goed in te 

wrijven met talkpoeder. Gelieve badhanddoek, kleine handdoek (voor de 

voeten), zwemkledij en badmuts van naam te voorzien. 

 

Voor meisjes is het dragen van een badpak verplicht. Jongens dragen een 

zwembroek. Zwemshorts en ondergoed worden niet toegestaan als 

zwemkledij. Zwemkledij wordt omwille van hygiëne pas in het zwembad 

aangetrokken. 

 

Indien uw kind om een of andere reden niet kan deelnemen aan de 

zwemlessen vragen wij u dit schriftelijk te melden.  

Deze kinderen werken dan een opdracht af in een andere klas van de school.  

 

OPROEP voor kleuterzwemmen 

Voor de begeleiding van het kleuterzwemmen gaan we elk jaar op zoek naar 

enthousiaste ouders, grootouders, …  die een groepje helpen begeleiden in 

het zwembad en die meteen ook een handje kunnen toesteken bij het aan- 

en uitkleden. 

Wil je dit graag doen en kan je op één of meerdere van vooropgestelde 

data, laat het dan snel weten aan juf Epi of juf Veronique. 

 

11. Varia 

 

• Fruit op school 

Vanuit ons gezondheidsbeleid zullen jullie ons vast steunen in het idee om elke 

voormiddag tijdens de speeltijd een gezonde hap mee te geven. Dit kan  een 

stuk fruit (gesneden in een doosje), noten, rozijnen of rauwe groenten zijn. In de 

namiddag kan een koekje zonder chocolade. 

 

• Medicatiegebruik op school 

Om alle misverstanden te vermijden, vragen wij GEEN medicatie (ook geen  

keeltabletjes) mee te geven in de boekentas of brooddoos. 

Enkel medicatie vergezeld van de gebruikelijke medicatiefiche (te vinden op 

de website) zal toegestaan worden. Kinderen kunnen onder geen beding op 

eigen initiatief medicatie innemen.  
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12.  Ter informatie 

 

• Leden van het schoolbestuur 

 

Voorzitter  Frank Van Bastelaere 

Bestuurders  Michel Debruyne 

   Viviane De Preester 

   Wim Beelen 

   Günther De Coen  

   Mark Soens 

 

Contact via schoolbestuur@vbseke.be 

 

 

• Leden van de schoolraad 

Geleding ouders    Nausicaä Lannoo 

      Ken Duchatelet 

Geleding lokale gemeenschap Els Van Lysebettens 

      Theresina Kuippers 

Personeelsgeleding   Epiphania Depauw 

      Chris Van Cleemput 

      Sarah Schelstraete 

 

• Leden ouderraad 

 

Alle info zal binnenkort te vinden zijn via een link op onze website: 

www.vbseke.be 

Contact via info@ouderraadvbseke.be 

 

http://www.vbseke.be/

