
De bouwwerken zijn begonnen… 
Het schoolteam zorgt voor stevige fundamenten... 
We bouwen aan een boeiend schooljaar voor alle kinderen… 
‘Gravenbos under construction…’ 
 
Dag kinderen, beste ouder(s),  
 

De vakantie is gedaan. De school is weer open. Het schooljaar begint... 
De juffen en meesters hebben jullie nieuwe klaslokaal ingericht en zijn helemaal klaar om 
er samen aan te beginnen. 
Om goed van start te kunnen gaan, geven wij deze nieuwsbrief met u mee. Hierin vindt u 
heel wat praktische informatie over het reilen en zeilen op onze school.  
 

U zult merken dat er binnen het team heel wat veranderingen plaatsvonden. Meester Hans 
verliet de school, meester Luc en poetsvrouw Els zijn tijdelijk afwezig, en juf Lien is nog in 
bevallingsverlof na de geboorte van haar zoontje. 
Daardoor zijn er nieuwe (leer)krachten aanwezig en zijn er enkele verschuivingen.  
Welkom juf Astrid in het kleuter, juf Lieselotte en juf Elke in het zesde leerjaar, Sofie op het 
secretariaat, Dorine bij de poets, Alain en Martine bij de toezichters.  
Juf Maaike staat tijdelijk in het eerste leerjaar. 
 

De bouwwerken op school zijn deze vakantie van start gegaan. Er is al veel afgebroken, 
veel onderzocht, veel overlegd… bijna klaar om de nieuwe lokalen op te bouwen. 
Het was mijn grote bezorgdheid om het schooljaar veilig te kunnen starten. Ik denk dat we 
met het bouwteam daarvoor de nodige maatregelen getroffen hebben. 
In deze nieuwsbrief kunt u ook lezen dat we voor Gravenbos 4 met een nieuwe ingang 
werken. Graag de medewerking van iedereen om dit veilig te laten verlopen! 
  
Graag neem ik samen met jullie allemaal een goede start. Het team van Gravenbos zet zijn 
beste beentje voor om te bouwen aan een aangename en leerrijke schoolomgeving.  
 
Peter Willems, directeur  

Steen voor steen ... bouwen we aan ... 

Op maandag 2 september 2019 wordt het schooljaar officieel geopend 

met een korte ceremonie voor de leerlingen. 

Alle ouders zijn van harte welkom om 8.45 uur op de speelplaats van 

Gravenbos 6. Nadien kunt u in de eetzaal nog genieten van een koffie 

of een glaasje. Ook de leden van de ouderraad zullen hier vertegen-

woordigd zijn en geven jullie met veel plezier wat uitleg over de wer-

king van deze ouderraad. 
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UURREGELING 

DE SCHOOL 
Lesuren: van 8.45 uur tot 11.55 uur (woensdag tot 11.30 uur) 
 van 13.20 uur tot 16.05 uur (vrijdag tot 15.00 uur) 

De schooldeuren zijn open om 8.00 uur en om 13.00 uur  
(Betalende opvang vanaf 7.30 uur op school) 

Gelieve tijdig aanwezig te zijn op school. De deuren worden onmiddellijk na het belsignaal om 
veiligheidsredenen gesloten. 
Indien je te laat bent of tijdens de lesuren de school wil binnenkomen, dan is het noodza-
kelijk dat u zich aanmeldt aan de voordeur van Gravenbos 6. 
Indien uw kind te laat op school komt, kunnen we geen warme maaltijd of soep meer voor-
zien voor uw kind. Gelieve dan dus boterhammen te voorzien. 

OPVANG OP SCHOOL 

BETALENDE OPVANG 
 
Uw kind kan elke morgen vanaf 7.30 uur tot 8.00 uur terecht in de voorschoolse opvang op 
school. Vanaf 8 uur gaan de schoolpoorten open en is er toezicht op de speelplaats. 

Naschoolse opvang is er op school van 16.20 uur – 17.20 uur en van 15.15 uur – 17.15 uur op 
vrijdag. Op woensdagmiddag van 11.45 uur tot 12.45 uur.  

Voor elke voor- en naschoolse opvang ontvangt u per kind een fiscaal attest. 

Voor de voor- en naschoolse opvang wordt een bijdrage gevraagd van €1 per begonnen half uur. 
De opvangkosten worden maandelijks via de schoolfactuur van het kind aangerekend. 

We verwachten dat u de uurregeling strikt respecteert. 

Wij organiseren opvang in de hal van Gravenbos 4. Deze is te bereiken via de ingang Gra-
venbos 4 (door de werken niet meer via poortje). 

 
GRATIS OPVANG 
Er is telkens 15 minuten opvang op school na het einde van de lestijden ’s middags en ’s avonds 
door de leerkrachten met toezicht: 

   - 11.55 uur tot 12.10 uur (ma./di./do./vr.) en 11.30 uur - 11.45 uur (woe.)  
   - 16.05 uur tot 16.20 uur (ma./di./do.) en 15.00 uur – 15.15 uur (vrijdag). 

Wie niet werd opgehaald binnen deze uren wordt naar de betalende opvang gebracht. Wij doen 
ons uiterste best om geen kinderen vrij en zonder toezicht op straat te laten staan. 

 

De volledige schoolbrochure van onze school is digitaal te raadplegen 
via de website van de school. Indien u toch een versie op papier wenst, 
kunt u steeds contact opnemen met de leerkracht van uw kind of even 
langsgaan op het secretariaat. Let wel: de inschrijving van uw kind is 
pas volledig in orde na ondertekening van het schoolreglement en dit 
vóór de start van het schooljaar. 

SCHOOLREGLEMENT 



BUITENSCHOOLSE OPVANG — DE ZONNEBLOEM 

Indien u beroep wenst te doen op de opvang van ‘De Zonnebloem’ is het aangeraden uw kind 
daar in te schrijven, ook als dit slechts sporadisch gebeurt. Alle kinderen gaan steeds heen en 
terug onder toezicht van de begeleiders van de Zonnebloem. 

Wie meer informatie wenst kan contact opnemen met 
 BKO ‘De Zonnebloem’ 
 Pol Gernaeystraat 2 
 8470 GISTEL 

 059 80 25 19 
 dezonnebloem@ocmwgistel.be 

Openingsuren: 

- schooldagen van 7.00 uur tot 8.30 uur en van 16.00 uur tot 18.30 uur 
- woensdagnamiddag van 12.00 uur tot 18.30 uur 
- schoolvrije dagen en vakanties van 7.00 uur tot 18.30 uur 

Warme maaltijd, soep of drankje 

Een warme maaltijd kost 3,20 euro (kleuter) of 3,50 euro (lager).  

Wie van thuis een lunchpakket meebrengt in een brooddoos zonder aluminiumfo-

lie, kan soep drinken aan 0,50 euro voor kleuters of 0,75 euro voor het lager.  

Je kan ook een flesje bronwater (bruisend of niet-bruisend) of melk kopen aan 50 

cent. Drinkbaar kraantjeswater is steeds vrij te verkrijgen. Eigen drank kan mee-

gebracht worden in een herbruikbare fles (naamtekenen a.u.b.).  

De rekening hiervoor wordt maandelijks meegegeven. 

Middagopvang. 

Elk kind dat op school blijft eten, betaalt een bijdrage van €1 voor de middagopvang. De rekening 
wordt maandelijks meegegeven. Elk jaar ontvangt u hiervoor per kind 1 fiscaal attest. 

Melk drinken op school 

Alle kinderen krijgen de kans om tijdens de speeltijd ‘s morgens melk of chocolademelk te  
drinken. De kostprijs hiervoor bedraagt 0,35 euro per flesje die door de Vlaamse Overheid wordt 
gesubsidieerd. De afrekening gebeurt ook maandelijks via de schoolrekening. 

ETEN OP SCHOOL 

BETALINGEN & REKENINGEN 

Alle betalingen gebeuren door overschrijving op de rekening van de school:  

BE36 0682 0506 3481. Gelieve steeds het referentienummer (= gestructureerde medede-

ling) te vermelden. 

Op school worden geen rekeningen meer gesplitst. Indien ouders het niet eens zijn over 

het    betalen van de schoolrekening, dan bezorgen we elke ouder een identieke rekening. Ge-

scheiden ouders dienen dus zelf in te staan voor de betaling van de rekening van hun kind en 

maken   hierover onderling zelf een afspraak. De school kan zich onmogelijk mengen in de af-

spraken die ouders met elkaar gemaakt hebben.  

Meer info hierover kunt u nalezen in het schoolreglement. 

mailto:dezonnebloem@ocmwgistel.be


Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding  
Oostende – Gistel 
Pensjagersstraat 30 
8400 Oostende 

T 059/50 68 01 — F 059/80 20 28 

CLB  

De scherpe maximumfactuur omvat activiteiten zoals toneelbezoek, sport-
activiteiten, schooluitstappen van één dag … Ook materialen die de kin-
deren verplicht via de school moeten aankopen vallen hieronder.  

De scherpe maximumfactuur bedraagt voor een kleuter 45 euro en voor 
een kind van de lagere school € 90. 
 
De minder scherpe maximumfactuur omvat de activiteiten buitenshuis. Dit 
gaat om meerdaagse uitstappen (bv. openluchtklassen). De minder scher-

pe maximumfactuur bedraagt voor een kleuter € 0 en voor een kind uit de lagere school € 440 
voor de volledige duur van het lager onderwijs. 

BIJDRAGEREGELING 

Naar aanleiding van de veranderingen op vlak van ondersteuning voor leerlingen 

met specifieke onderwijsbehoeften, vindt u op onze website een brief met alle no-

dige informatie. Indien u meer wenst te weten hieromtrent, kunt u steeds de direc-

tie of de zorgcoördinator contacteren. 

WERKING ONDERSTEUNINGSNETWERK 

In het kader van kosteloos basisonderwijs willen wij duidelijk stellen dat uw 

kind geen eigen materiaal dient aan te kopen. Alle materiaal is in de klassen 

aanwezig en wordt gratis aan uw kind aangeboden. Maar indien u dit wenst 

mag eigen materiaal meegebracht of gebruikt worden. 

WAT HEEFT MIJN KIND NODIG OP SCHOOL? 

In het belang van de veiligheid is het verplicht een fluojas te dragen van en naar 
school en tijdens schooluitstappen.  
 
Alle nieuwe leerlingen krijgen gratis een fluojas met het logo van de school. We vra-
gen dan ook vriendelijk goed zorg te dragen hiervoor. Bij verlies kunt u op school 
een nieuwe fluojas aankopen voor de prijs van 5 euro. 

FLUOJASSEN 

Ook dit schooljaar hebben sommigen recht op een schooltoeslag voor uw kind. U hoeft dit niet 

meer aan te vragen, dit wordt automatisch uitbetaald via ‘Groeipakket’ indien u geregistreerd 

bent en aan de voorwaarden voldoet. 

Meer info vindt u ook op www.vlaanderen.be/onderwijs en vorming.  

Indien u twijfelt of vragen hebt, kunt u steeds op het secretariaat terecht.  

Zitdag op school: 24 september 2019 van 15.30 uur - 16.30 uur. 

SCHOOLTOESLAG via ‘GROEIPAKKET’ 



Door de organisatie tijdens de bouwwerken is de ingang voor Gravenbos 4 (kleuter + eerste en 

tweede leerjaar) niet meer via het poortje, maar via de vroegere ingang Gravenbos 4.  

De kiss and ride-zone is verdwenen en ook die parkeerstrook is afgezet en dus onbruikbaar. Dit 

om de veiligheid van de kinderen bij het verlaten van de school te garanderen! De oversteek-

plaatsen voor de kinderen blijven dezelfde. Er zijn wel fietsplaatsen voor de ouders voorzien.  

 

PARKEREN ROND DE SCHOOL  

Wij doen een uitdrukkelijke oproep aan iedereen om de auto correct te parkeren in de schoolom-

geving. In samenspraak met politie en stad Gistel suggereren we het volgende: 

 Er is parking aan de verbrede groene strook langsheen de Pieter Bortierlaan.  

 Er is parking langs de Sportstraat, richting Zomerloos. De kinderen worden ‘s middags en ‘s 

avonds overgestoken door een gemachtigd opzichter aan de hoek van de Vaartstraat. 

We danken u alvast voor de medewerking! 

WIJZIGING INGANG GRAVENBOS 4 !!! 

(kleuter + eerste en tweede leerjaar) 

Op woensdag en vrijdag brengen we allemaal een      

gezond tussendoortje mee in de vorm van een stuk fruit 

of groenten.  

Voor onze jongste kinderen is het makkelijk dat alles thuis al in stukjes gesneden is zodat ze al-

les vlot kunnen opeten. Alvast dank voor de medewerking! 

WOENSDAG en VRIJDAG = FRUITDAG 

MEDICATIE OP SCHOOL 

 
De klasleerkracht kan niet zomaar medicatie toedienen. Indien dit toch nodig zou 

zijn, dient u een formulier in te vullen en mee te geven met de medicatie. U vindt dit 

formulier op de website van de school.  

http://www.gravenbos.be/images/bijlagen/attest-medicatie.pdf 

Wij vragen om de leerkracht of de school zo snel mogelijk in te lichten indien uw zoon/dochter 

afwezig is. Dit kan via mail naar de klas of telefonisch naar het secretariaat 059 27 63 63. Deze 

afspraak werd gemaakt voor de veiligheid van uw kind zodat wij steeds weten waar het zich be-

vindt.  

AFWEZIG? 

Het menu wordt maandelijks opgehangen in de inkomhal van Gravenbos 4 

en 6 en verschijnt ook telkens op de schoolwebsite. Hier vindt u ook alle info 

in verband met allergenen. Wanneer uw kind warme maaltijd dient te eten, 

wordt dan ook verondersteld dat u akkoord gaat met de menu van die dag.  

MENU SCHOOLRESTAURANT 



OUDERCONTACTEN 

KLEUTERSCHOOL 
We plannen oudercontacten voor alle kleuters (vanaf 3 maanden op school) eind januari en eind 
mei/begin juni.  
 

LAGERE SCHOOL 
We plannen een oudercontact voor de lagere schoolkinderen eind november en begin maart.  
Op het einde van het schooljaar is er een vrijblijvend oudercontact.  

Er zijn heel wat tijdschriften en ander educatief 
materiaal op de markt. Wij hebben echter als school beslist deze niet te koop aan te bieden via 
de school. Uiteraard kunt u dit privé bestellen via de betreffende uitgeverijen. Indien er toch met 
deze materialen zou gewerkt worden op school of in de klas, worden deze materialen op kosten 
van de school aangeschaft.  

TIJDSCHRIFTEN EN ANDER 

EDUCATIEF MATERIAAL 

COMMUNICATIE NAAR OUDERS 

Als school zijn wij neutraal naar ouders die niet meer samenwonen. Wij 
willen de kinderen het zo gemakkelijk mogelijk maken bij het meegeven 
van infobrieven en rapporten. Daarom vragen wij dat de beide ouders 
hun e-mailadres bezorgen via de klasleerkracht of het secretariaat, zo-
dat wij alle info ook nog eens per mail kunnen doorsturen. Vergeet dan 
ook niet zo snel mogelijk eventuele wijzigingen door te geven. 

AGENDA 

Dit is een uitstekend communicatiemiddel tussen de school en de ouders.  

Ook in de kleuterafdeling wordt hiervoor gebruikt gemaakt van een  

heen- en weerschriftje. 

INFORMATIEAVONDEN 

Wij nodigen alle ouders uit naar de informatieavond over de werking van de school en de klas 

van hun kind(eren). 

Programma:  19.30 uur: onthaal + welkomstwoordje 

 19.45 uur: uitleg in de eigen klas + vragen 

Data schooljaar 2019 - 2020 

maandag 16 september 2019:  kleuterafdeling  

dinsdag 17 september 2019:  derde en vierde leerjaar 

maandag 23 september 2019:     eerste en tweede leerjaar  

dinsdag 24 september 2019:  vijfde en zesde leerjaar 



In het  vierde leerjaar gaan de leerlingen op meerdaagse uitstap, de week na de paas-

vakantie. De ’Puur AvontuurKlassen’  gaan door in Gite d’Etape in Han-sur-Lesse, 

van dinsdag 12 mei 2020 tot en met vrijdag 15 mei 2020. 

U vindt de info over deze uitstap op de blog van de Puur Avontuurklassen. 

Meerdaagse uitstappen 

Uitrusting voor de kleuterschool. 

Voor de activiteiten bewegingsopvoeding zijn witte gympantoffels (zonder veters) 

verplicht. Ze worden van thuis meegebracht. 

Uitrusting voor de lagere school. 

 

Gelieve de gymuitrusting genaamtekend op te bergen in een zakje, zodat die op school kan blij-

ven. Een uniform gympakje (donkerblauw broekje, lichtgrijze T-shirt met het logo van de school) 

is verplicht. Het kost 10 euro.  

Een T-shirt kan afzonderlijk gekocht worden voor 5 euro en een broekje voor 5 euro. Witte gym-

pantoffels (liefst zonder veters) worden van thuis meegebracht. 

Om de twee weken is er zwemles. Een uniforme badmuts is verplicht en kost 8,50 euro.  

Een zwembeurt kost 1 euro, maar wordt door de school betaald. 

BEWEGINGSOPVOEDING 

FAMILIENIEUWS 

Vreugde en verdriet liggen soms dicht bij elkaar… 

 

We namen afscheid van … 

Daniël Claeys… papa van Annemarijke, die op woensdag komt poetsen 

Maria Traen… weduwe van Jozef De Wit, gewezen leraar Gravenbos 

 

We verwelkomen … 

LUCAS... Zoontje van juf Lien Van Ryckeghem (juf eerste leerjaar) 

 

 



 

De school wordt bestuurd door de vzw Katholiek 

Onderwijs Hinterland (KOHi), een fusie tussen volgende scholen: 

Vrije Basisschool Gravenbos – Gistel 

Vrije Basisschool De Driespan – Gistel – Moere - Zevekote 

Vrije Basisschool De Tandem – Roksem - Westkerke 

Sint-Godelievecollege SIGO – Gistel - Eernegem 

Vrije Basisschool Heilige Familie – Oudenburg -Ettelgem 

Vrije Basisschool – Eernegem - Bekegem  

Het schoolbestuur is samengesteld uit de volgende leden:  

voorzitter Michel Maricau, leden: E.H. Edgard Duplacie, Eddy Breemersch, Marleen Debeer, Jo-

han Proot, Karl Roose, Marijke Vanhee, Marie Therese Vanhoutte, Jozef Desmeth,  

Kurt Roose, Geert Sanders, Erik Sierens, E.H. Noé Clarysse, Marleen Daeleman, Piet Logghe, 

Willy Vanslembrouck, Trui Vandeputte, Hugo Gevaert. 

SCHOOLBESTUUR 

OUDERRAAD 

  

"Met ouders, 

       door ouders, 

               van ouders, 

                      voor ouders.... en kinderen! 

Dat is Gistel Ouderraad! 

 

Ready, set, go! 

Ook wij staan weer vol goesting klaar voor het nieuwe jaar! 

We hopen alle enthousiastelingen van vorig jaar er terug bij te hebben! 

Nieuwe gezichten zijn ook meer dan welkom! Kom erbij, kies zelf hoever je engagement gaat en 

amuseer je! 

Samen proberen we er terug een actief maar vooral leuk jaar van te maken vol leuke activiteiten. 

Iedereen welkom op onze eerste Ouderraad op donderdag 5 september om 20 uur in de 

refter van Gravenbos!  

Met aansluitend 'ouderraaddrink’ om iedereen welkom te heten. 

Meer info via gistelouderraad@gmail.com of Facebook: Ouderraad Gistel. 



 

KENNISMAKEN MET ONZE SCHOOL 

Ouders die op zoek zijn naar een school en willen komen kijken naar de wer-

king van onze school zijn welkom op volgende data:  

Data voor het schooljaar 2019-2020: op woensdag van 10.30 tot 11.30 uur 

11 september 2019, 9 oktober 2019, 13 november 2019, 11 december 2019,  

15 januari 2020, 12 februari 2020, 11 maart 2020, 13 mei 2020, 10 juni 2020. 

Data voor het schooljaar 2020-2021: op woensdag van 10.30 tot 11.30 uur 

9 september 2020, 14 oktober 2020, 18 november 2020, 9 december 2020,  

13 januari 2021, 10 februari 2021, 10 maart 2021, 5 mei 2021, 9 juni 2021. 

Gelieve vooraf een afspraak te maken met de school (059/276363) of via de link op de 

website. Inschrijven (op het secretariaat - Gravenbos 6) kan na telefonische afspraak. 

Daarnaast houden we nog een infodag bij ons op school, de zaterdag na de paasvakantie van 

10 uur tot 12 uur.  

Schooljaar 2019-2020: zaterdag 25 april 2020   -  Schooljaar 2020-2021: zaterdag 24 april 2021 

 

Kleuters van 2 jaar en 6 maanden tot 3 jaar kunnen instappen op school op onderstaande 

instapdata. Als de kleuters ouder zijn dan 3 jaar, kunnen ze op elke dag van het 

schooljaar instappen. 

 

 Schooljaar 2019-2020 

 02 september 2019: instap 1 voor peuters geboren van 04/12/2016 tot en met 02/03/2017 

 04 november 2019: instap 2 voor peuters geboren van 03/03/2017 tot en met 04/05/2017 

 06 januari 2020: instap 3 voor peuters geboren van 05/05/2017 tot en met 06/07/2017 

 03 februari 2020: instap 4 voor peuters geboren van 07/07/2017 tot en met 03/08/2017 

 02 maart 2020: instap 5 voor peuters geboren van 04/08/2017 tot en met 02/09/2017 

 20 april 2020: instap 6 voor peuters geboren van 03/09/2017 tot en met 20/10/2017 

 25 mei 2020:  instap 7 voor peuters geboren van 21/10/2017 tot en met 25/11/2017 

   Schooljaar 2020-2021 

 01 september 2020: instap 1 voor peuters geboren van 26/11/2017 tot en met 01/03/2018 

 09 november 2020: instap 2 voor peuters geboren van 02/03/2018 tot en met 09/05/2018 

 04 januari 2021: instap 3 voor peuters geboren van 10/05/2018 tot en met 04/07/2018 

 01 februari 2021: instap 4 voor peuters geboren van 05/07/2018 tot en met 01/08/2018 

 22 februari 2021: instap 5 voor peuters geboren van 02/08/2018 tot en met 22/08/2018 

 19 april 2021: instap 6 voor peuters geboren van 23/08/2018 tot en met 19/10/2018 

 17 mei 2021:  instap 7 voor peuters geboren van 20/10/2018 tot en met 17/11/2018 

 

Is uw peuter later geboren, dan kan hij/zij pas instappen in het schooljaar 2021-2022 

Inschrijven kan op elk moment voorafgaand aan de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden.  

Gelieve wel een afspraak te maken met de directeur en/of het secretariaat  

(059 27 63 63 - info@gravenbos.be). 

 

NIEUWE KLEUTERS - INSTAPDATA  



WEBNIEUWS 



BELANGRIJKE DATA EN VRIJE DAGEN  

SCHOOLJAAR 2019-2020 

 

Open klasdag  _________________________  vrijdag 30 augustus 2019 - 16.30 uur-19 uur 

Start schooljaar  ________________________  maandag 2 september 2019 

Startvergadering Ouderraad ______________  donderdag 5 september 2019 

Infoavond kleuter _______________________  maandag 16 september 2019 

infoavond derde en vierde leerjaar__________  dinsdag 17 september 2019 

infoavond eerste en tweede leerjaar  ________  maandag 23 september 2019 

infoavond vijfde en zesde leerjaar  _________  dinsdag 24 september 2019 

Pedagogische studiedag _________________  maandag 30 september 2019 

Schoolfotografie: individuele foto’s  _________  dinsdag 22 oktober 2019 

Familiefeest kleuter _____________________  donderdag 24 oktober 2019 

Herfstvakantie  _________________________  maandag 28 oktober 2019 - zondag 3 november 2019 

Filmavond Ouderraad ___________________  zaterdag 16 november 2019 

Pedagogische studiedag  _________________  woensdag 20 november 2019 

Oudercontact lager _____________________  donderdag 28 november 2019 

Kerstvakantie  _________________________  maandag 23 december 2019 - zondag 5 januari 2020 

Nieuwjaarsreceptie  _____________________  vrijdag 10 januari 2020 

Oudercontact kleuter ____________________  dinsdag 21 en donderdag 23 januari 2020 

Pedagogische studiedag  _________________  woensdag 22 januari 2020 

Facultatieve vrije dag  ___________________  maandag 3 februari 2020 

Schoolfeest ___________________________  zaterdag 15 februari 2020 

Krokusvakantie  ________________________  maandag 24 februari 2020 - zondag 1 maart 2020 

Oudercontact lager _____________________  donderdag 19 maart 2020 

Paasvakantie  _________________________  maandag 6 april 2020 - zondag 19 april 2020 

Feest van de arbeid  ____________________  vrijdag 1 mei 2020 

Vormsel   _____________________________  zaterdag 9 mei 2020 

Facultatieve vrije dag  ___________________  maandag 11 mei 2020 

Puur AvontuurKlassen (vierde leerjaar)  _____  dinsdag 12 mei t.e.m. vrijdag 15 mei 2020 

Eerste communie  ______________________  donderdag 21 mei 2020 (Hemelvaartsdag) 

Brugdag  _____________________________  vrijdag 22 mei 2020 

Pinkstermaandag  ______________________  maandag 1 juni 2020 

Oudercontact kleuter ____________________  dinsdag 9 en donderdag 11 juni 2020 

Afscheid zesde leerjaar __________________  donderdag 25 juni 2020 

Einde schooljaar  _______________________  dinsdag 30 juni 2020 om 11.55 uur 

 

2021: vormsel op zaterdag 8 mei 2021, eerste communie op donderdag 13 mei 2021.  

 



              SCHOOLTEAM SCHOOLJAAR 2019-2020  

Directeur: Peter Willems 

Beleids– en ondersteunend personeel: 

Administratie: Marina Coolman, Eline Dewever, Sofie Styns 

Zorgcoördinator: Mieke Calliauw 

ICT-coördinator: Kristof Bonny 

Preventieadviseur: Youri Parmentier 

Beleidsondersteuning: Maaike Peene (Kleuter) en Els Vandewalle (lager) 

Lerarenplatform: nog niets geweten 

Onderhoudspersoneel: 
Els Logghe, Francine Maertens en Marilyn Vangheluwe, extra taak: Anne Marijke Claeys 
Tijdelijke vervanging Els door Dorine Roose 
 

Toezicht en opvang: 
Rita Packet, Conny Soubry, Vera Demey, Bea Van Buggenhout, Dorine Volbrecht, Martine De-
ceuninck, Alain Batteauw 
 

KLEUTERAFDELING LAGERE AFDELING 

1KA: Vicky Decoo 1LA: Gitte Ramaekers 

1KB: Katrien Delie + Astrid Claeys (Maaike) 1LB: Ann Vandenberghe - Maaike Peene (Lien) 

2KA: Els Doom Leerjaarondersteuner L1: Maaike Peene (Lien) 

2KB: Sigrid Duyck 2LA: Kris Acken 

3KA: Sandra Snauwaert 2LB: Sandy Pollentier 

3KB: Evie Lootens Leerjaarondersteuner L2: Youri Parmentier 

Zorg en bewegingsopvoeding: Astrid Claeys 3LA: Nadia Muyllaert en Mieke Naert 

Kinderverzorgster: Hadewych Lefevere 3LB: Valerie Devisch 

Extra ondersteuning bewegingsopvoeding: Leerjaarondersteuner L3: Mieke Naert 

Yenley Demaker 4LA: Joke Booy 

Extra taak kleuterklas: Sarala Dessin 4LB: Heidi Pauwels 

 4LC: Ciska Verbanck 

Juf Maaike vervangt tijdelijk juf Lien in het lager. Leerjaarondersteuner L4: Christine Claeys 

Juf Astrid neemt de taak van Maaike over in het kleuter. 5LA: Sara Vanhee 

LAGERE AFDELING 5LB: Cindy Pauwels 

Bewegingsopvoeding: Leerjaarondersteuner L5: Els Vandewalle 

Lut Plets en Christine Claeys 6LA: Lieselotte Dekeyser en Peter Verhaeghe 

Extra ondersteuning: Yenley Demaker 6LB: Mieke Willaert en Peter Verhaeghe 

Zorgleerkrachten: 6LC: Elke Gouwy 

per leerjaar de leerjaarondersteuner Leerjaarondersteuner L6: Peter Verhaeghe (Luc) 


