
 

 

 

 

 

 

 

Maandblaadje september 2019 
Schooljaar 2019 - 2020 
 

omringd door het groen van de bomen 

en het lied van de vogels 

en overspannen 

door de zeven kleuren van de regenboog 

wil onze school 

een plekje op de wereld zijn 

waar het goed is 

gelovend in de vrede 

met hoop en liefde als fundament 
 

 

 

 

 

Gesubsidieerde Vrije Basisschool de Bunt 

Waterstraat 16 

2180 Ekeren 

03/ 542. 37. 72 

E-mail : basisschool.bunt@telenet.be 

Website: www.vbsdebunt.be 

 

Welkom ouders en kinderen,  

 

Elk nieuw schooljaar  

zit vol dromen en 

verwachtingen 

voor klein en groot:  

samen spelen, samen leren, 

samen genieten van kleine en grote dingen ... 

 

Als schoolgemeenschap  

willen we de kinderen begeleiden 

om de volwassenen van morgen te worden 

in een wereld vol geheimen 

 

Kleine mensen nog 

die we op weg zetten naar zelfstandigheid 

tijdens  een boeiende ontdekkingstocht  

naar hun diepste zelf 

en naar de wondere aardbol waarop we leven 

 

Omringd door het groen van de bomen  

en het lied van de vogels 

en overspannen door de zeven kleuren  

van de regenboog 

wil onze school 

nu al een stukje wereld zijn  

waar het goed is om te leven 

waar plaats is voor ieder kind 

met zijn eigen mogelijkheden en toekomstdromen 

mailto:basisschool.bunt@telenet.be
http://www.vbsdebunt.be/


Op een typische eerste schooldag worden de kinderen  

meteen ondergedompeld in de spannende wereld van  

een hoger leerjaar.  De kinderen zullen dit schooljaar  

nieuwe schoolmaterialen krijgen die ze met zorg zullen 

moeten beheren.  Nieuwe afspraken horen daar natuurlijk 

ook bij.  Dat we voor de ouders een huiswerkje meegeven, 

vinden onze kleinsten best guitig!  Luister alvast naar hun 

ervaringen tijdens de eerste schoolweek.   
 

               Beleef een schooljaar samen! 
 

Ik geef jullie via dit extra dik maandblaadje graag 

meer info over de dagelijkse werking mee. Gelieve 

het aandachtig te lezen en te bewaren. 
 

De kleuters en de leerlingen van de lagere school 

eten onder begeleiding van juf Sindy, juf Cin en juf 

Sarina in de refter.    

De voorbewaking start om 7.25uur in de refter bij 

juf Mireille.  De nabewaking start om 15.45uur en is 

opgesplitst.  Vanaf 16uur gaan de kinderen van het 

3
de

 tot en met 6
de

 leerjaar via de zwarte poort naar 

het klaslokaal op de bovenverdieping van het 

reftergebouw, naast het 6
de

 leerjaar.  Dit is geen 

huiswerkbegeleiding!  Ze kunnen er zelfstandig hun 

huiswerk maken.  Om 17uur verhuizen ze dan naar 

de refter.  Als de kleuters niet op de schoolweide 

vertoeven, kan je ze ook terugvinden in de refter. 

 

 

 

Nieuwe gezondheidswetgeving wordt strenger: 

Er is een algemeen rookverbod van kracht  

op het ganse domein van de school.  De 

schoolstraat is geen openbare weg! De 

wetgeving stelt sinds dit schooljaar ook buiten een verbod 

in!  Wij vragen u dus met aandrang om ook aan de 

schoolpoort niet te roken. 

 

DE DIGITALE LINK!   
U zal in dit boekje geen invulbladen 

terugvinden waarop u zich kan opgeven als 

vrijwilliger, bestellingen kan opgeven en 

belangrijke info kan doorgeven.  

Op woensdagmiddag 4 september ontvangt 

iedereen een mail met een digitale link.  

U kan deze dan gebruiken om de vragenlijst in te vullen.   

Zo krijgen de betrokken verantwoordelijken meteen de 

juiste gegevens!  Wij vragen u met aandrang om dit dan niet 

uit te stellen.  We willen de bevraging graag op 13 

september afronden!  Gelieve de digitale bevraging voor 

elk kind apart in te vullen.  Voor drie kinderen moet u dus 

drie keer de link openen en invullen. 

 

 

Opgelet!   De lessen starten dagelijks om         

 8.25uur!   Op tijd in de klas zijn, is belangrijk!  
 

 



Matig uw snelheid in de buurt van 
de school! Kinderen kunnen 

buitengewoon onverwacht opduiken! 
Brengen en afhalen van kinderen : De schoolstraat is geen 

openbare weg. Autovervoer door de schoolstraat is het 

ganse schooljaar verboden tussen 8uur en 16uur.  Ook al is 

er geen zichtbare hinder.  Zie verbodsbord!   Gelieve dit 

zeker ook te melden aan oma, opa of aan derden die uw 

kind occasioneel brengen of ophalen.  

1. Wij vragen u dus om uw auto te parkeren op de parking 

van de sporthal ’t Venneke en zo de schoolstraat te 

mijden tussen 8uur en 16uur. U kan de parking op- en 

afrijden via de straat ‘Den Geer’. Wij vragen ook daar 

bijzonder waakzaam te zijn voor kinderen! 

2. Elke morgen gaan alle lagere schoolkinderen en de 

jongste kleuters door de witte poort naar binnen. ’s  De 

zorgleerkrachten openen de poort om 8.10uur en houden 

er toezicht.  Éénmaal binnen de poort stappen de kinderen 

af de fiets of step.  De kinderen plaatsen hun fietsen in de 

fietsenstalling.  Kleuters mogen daar ook hun fiets stallen.   

3. Bij het afhalen van de kinderen van de lagere school 

vragen wij aan alle (groot)ouders om buiten de poort op 

hun kinderen te wachten.  De jongste kleuters worden 

vooraan aan de nieuwe buitendeur opgehaald.  De 

(groot)ouders van de andere kleuters wachten op het 

belsignaal voor het openen van de rode poort en kunnen 

dan aan het klaslokaal de kleuters ophalen. Alvast 

hartelijk dank voor uw medewerking. 

              Samen maken we zo veilig school.   

OP DE EERSTE SCHOOLDAG: 

Dankzij ons Oudercomité is er op de eerste 

schooldag gratis koffie voor de ouders op het 

straatje voor de kerk!   Dankjewel!     

De batterijen zijn weer opgeladen!   

De leerkrachten van de lagere 

school voeren op de eerste 

schooldag , in het midden van de 

speelweide, een kort 

openingstoneeltje op.  Wie dit wil 

meemaken, kan best een 

halfuurtje extra tijd voorzien.   De kleuters worden 

gewoon in de klas afgezet. 

 

In september nodigen we u uit voor meer 

info!   De kinderen krijgen deze week een 

uitnodiging mee per brief.   De leden van het 

Oudercomité  bieden u aansluitend bij de 

infoavond van september een glaasje wijn of 

fruitsap aan in de refter.   U kan dan nog even gezellig 

kennismaken met andere ouders.  De infoavonden zullen 

doorgaan in de refter. 

   - Kleuterschool + 1
ste

 lj.: maandag 9 september om 20uur 

   - 2
de

 tot 6
de

 lj.: maandag 16 september om 20uur 

 

Wij vragen om geen noten met uw kind mee te 

geven als snack.   Eén van onze leerlingen is 

allergisch voor noten.  De gezondheid van al 

onze kinderen is een prioriteit!  

 



 
 
 

De leerlingen van het 1
ste

 , 2
de

 , 3
de

 en 4
de

 leerjaar 

gaan dit schooljaar op dinsdagnamiddag  zwemmen in ‘De 

Plantage’ in Hoogherheide.  Deze lessen gaan beurtelings 

door en worden gegeven door juf Christine, meester Johan 

meester Bart en hulpouder Mieke.  De school werft hiervoor 

jaarlijks ook twee extra professionele Nederlandse 

zwemonderwijzeressen aan.   Door deze formule krijgen de 

leerlingen een betere en professionelere opleiding.   De 

leerlingen van het 3
de

 en 4
de

  leerjaar gaan beurtelings in een 

kleinere groep (A en B)  zwemmen. De juf zal in september 

doorgeven of uw kind in groep A of groep B zit.  

De kinderen van het 5
de

  en 6
de

  leerjaar gaan op maandag 

onder begeleiding van meester Bart en de klastitularissen 

zwemmen in het Schindebad te Ekeren.  Opgelet :  We 

volgen een strikte datumplanning.  Bewaar de datalijsten!   

De zwemles is een verplichte les. Wie meermaals niet mag 

zwemmen, brengt een doktersbriefje mee.  Bij onvoorziene 

sluitingsdagen of later geplande schoolactiviteiten valt de 

betreffende zwembeurt weg.  Omdat uw kinderen in het 

buitenland gaan zwemmen, hebt u vorig jaar reeds een 

formulier ontvangen dat u moet laten wettigen op het 

gemeentehuis.  Bij verlies, kan u het op het secretariaat 

opvragen. De juf zal u dit op de infoavond verder toelichten. 

Zwemgerief:  in een zwemzak. 

 zwembroek ( geen losse short),badpak ( geen bikini’s ),  

 1 grote handdoek en 1 kleine  handdoek, rekker bij lange  

   haren, zwembril vanaf het 4de leerjaar (niet verplicht). 

De leerlingen van het 1
ste

 en 2
de

 leerjaar gaan 

met de bus naar het zwembad. 

Zwembeurt   2E, 2K Zwembeurt  1S, 1I  

Extra sport  1S en 1I Extra sport 2E, 2K 

September t.e.m. 22 jan. 29 januari t.e.m. juni 

3 september 28 januari 

10 september 4 februari 

17 september 11 februari 

24 september 18 februari     

1 oktober  

Wegens circusklassen enkel 

zwemmen voor 3
de

 en 4
de

 lj. 

3 maart     

8 oktober 10 maart     

15 oktober 17 maart     

22 oktober 24 maart 

5 november 31 maart 

12 november 21 april  

19 november 28 april  

26 november 5 mei 

3 december 12 mei  
Wegens bosklassen enkel 

zwemmen voor 1
ste

 en 2
de

 lj. 

10 december 19 mei   

17 december 26 mei 

7  januari 2 juni 

14 januari 9 juni 

Laatste les 21 januari 16juni          

 Laatste les 23 juni 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De kleuters gaan met de auto naar het zwembad. We 

zoeken hiervoor een aantal bereidwillige ouders die de 

kinderen willen brengen en afhalen. We zoeken ook ouders 

die willen helpen in de kleedkamer en/of  in het zwembad. 

Gelieve dit snel te melden aan de juf of meester Bart. 

Zwembeurten 3
de

 en 4
de

 leerjaar : Groep A en B : 
Beide klasgroepen worden gesplitst in twee groepen. Deze 

groepen gaan beurtelings zwemmen. De klastitularis geeft 

die dag les aan de groep die niet mee gaat zwemmen. 
 
 

Zwembeurt Zwembeurt 

3T, 3A, 4A, 4V  groep A 3T, 3A, 4A, 4V  groep B 

3 september  

10 september = Wegens fietsdag 

geen zwemmen voor L4 

maar wel voor ganse klas 3
de

 lj. 

10 september= Wegens fietsdag 

geen zwemmen voor L4 

maar wel voor ganse klas 3
de

 lj. 

17 september =Wegens sportdag 

geen zwemmen voor L4 

maar wel voor ganse klas 3
de

 lj. 

17 september = Wegens sportdag 

geen zwemmen voor L4 

maar wel voor ganse klas 3
de

 lj. 

1 oktober 24 september 

15 oktober 8 oktober 

5 november 22 oktober 

19 november 12 november 

3 december 26 november 

17 december 10 december 

14 januari 7  januari 

28 januari 21 januari 

11 februari 4 februari 

3 maart 18 februari 

17 maart 10 maart 

31 maart 24 maart 

28 april 21 april 

19 mei 5 mei 

2 juni 26 mei  

Laatste les 16 juni 9 juni 

 Laatste les 23 juni 

 

Zwembeurt   KS Paarse kleuters  

De paarse kleuters krijgen in kleine groepen 

zweminitiatie. Dit zal doorgaan op 

dinsdagvoormiddagen in het Schindebad te Ekeren.  

 U kan de start- en einddatum van deze periode 

hieronder terugvinden.   

10 september KD 28 januari KK+KJ 

17 september KD 4 februari KK+KJ 

24 september KD 11 februari KK+KJ 

1 oktober  KD 18 februari     KK+KJ 

8 oktober KD 3 maart     KK+KJ 

15 oktober KD 10 maart     KK+KJ 

22 oktober KD 17 maart     KE+KP 

5 november KD 24 maart KE+KP 

12 november KD 31 maart KE+KP 

19 november KD 21 april KE+KP 

26 november KD 5 mei KE+KP 

3 december KD 12 mei  KE+KP 

10 december KK+KJ 19 mei   KE+KP 

17 december KK+KJ 26 mei KE+KP 

7  januari KK+KJ 2 juni KE+KP 

14 januari KK+KJ 9 juni KE+KP 

21 januari KK+KJ 16juni          KE+KP 



Zwembeurten 5de en 6de lj o.l.v. meester Bart. 

De leerlingen van het 5de en 6de leerjaar gaan met 

de fiets naar zwembad ‘De Schinde’ te Ekeren.  

Zorg dus dat je fiets tiptop in orde is! Wij zoeken 

elk jaar fietsouders om te begeleiden! Interesse?  

        Geef een seintje aan de leerkracht!  

 

 

 

Iedereen klaar voor de sportles? 
Juf Christine en de Meesters Bart en Johan, trachten de 

leerlingen op een ludieke manier voor te bereiden op : 

- een totale persoonsvorming 

- een gezonde, fitte en veilige levensstijl 

- de motorische competenties (fietsen, klimmen, zwemmen, 

   lopen, springen, snel reageren, transfers leggen naar    

   andere vakken of  beroepen) 

- een positief zelfbeeld en een goed sociaal functioneren 

De activiteiten in de turn- en zwemlessen voldoen aan de 

richtlijnen en de eindtermen van de overheid en het leerplan 

van het Katholiek Onderwijs ‘ZILL’. Dit gebeurt via sport 

en spel, maar ook met technische lessen waar de leerlingen 

sport-specifieke vaardigheden inoefenen en dit met een zo 

breed mogelijk aanbod: atletiek , turnen, balspelen/sporten, 

conditionele vaardigheden, samenwerkingsspelen enz...   

De kinderen spelen dus niet zomaar tikkertje of één of 

andere sportactiviteit.  Alles wordt gestaafd in een strikt 

jaarplan.  Ouders en kinderen kunnen op het sportrapport 

zien voor welke vaardigheden er een proef is afgenomen. 

Benodigdheden sportles en schoolzwemmen:  
Tover een glimlach op het gezicht van de juf of  meester! 

Turngerief: in de turnzak ( best stevig rugzakje! ) 

 Witte of zwarte short en sportshirt van de school 

 Turnpantoffels of binnensportschoenen met lichte zool.  

   Zorg voor de juiste maat van schoenen! 

Turngerief kleuters: 

 sportshirt van de school voor de paarse kleuters 

 turnpantoffels voor alle kleuters met uitzondering van de 

instappers 

Zwembeurten :   5
de

 lj. en 6
de

 lj.   Maandagnamiddag!     

                             van 14.15 uur  tot 15uur  

9 september 

23 september 

7 oktober   

21 oktober 

4 november 

18 november 

2 december 

16 december  

13 januari 

10 februari 

9 maart 

Zweminstuif:  23 maart 

20 april 

4 mei  

18 mei 

15 juni 

Laatste les: 29 juni 



Uren nabewaking op woensdag: 

Opgelet!  Op woensdag moeten de kinderen die in de 

nabewaking blijven ten laatste om 13.30uur afgehaald  

worden. 

 

“Meester , kijk eens wat ik gevonden heb?” 

We vinden heel wat ongetekende kledij waar we geen 

eigenaar voor vinden.  Gelieve kledij te naamtekenen.   

Schrijf zo nodig met pen de naam op elk etiket.  En doe dit 

opnieuw na een aantal wasbeurten!   De verloren 

voorwerpen belanden aan de kapstok onder de 

speelplaatsluifel of  in de tonnen aan de refter. Gelieve de 

brooddozen en koekjesdozen te naamtekenen.  Zelfs koeken 

en fruit kan je naamtekenen op het papiertje of op de schil! 
 

Breng jij zelf een bal of ander spel voor de 

speelplaats mee naar school = naam erop!   
Anders komt er ruzie van.  Dat proberen we op 

de eerste plaats te vermijden! Voor de 

veiligheid worden enkel plastic ballen toegelaten.   

 
Oudercomité:   

 

“Terug-naar-school” kinderfuif  

     op vrijdag 27 september 2019  

             in ‘Zaal de Geesten’.  
 

Quiz Oudercomité:  Vrijdag 22 november 2019  

 

 

 

1 Z  

2 M Eerste schooldag!     8.25uur :Gratis koffie aan de schoolpoort! 

Vergadering zorgnetwerk VOKAN. 

3 D Zwemmen KD, L2K, L2E en groep A van het 3
de

 en 4
de

 

leerjaar.       Lunchvergadering kleuterschool. 

4 W  

5 D                                          

6 V  

7/8 Z/Z                                       

9 M Vertrek Avonturenklassen 6
de

 leerjaar.    Zwemmen 5
de

 lj.                           

Ouderavond kleuterschool en 1
ste

 lj.   

Fietsklas L4A.   Overleg Scholengemeenschap NoordrAnt    

Start jaarlijkse wafeltjesverkoop.                

10 D Fietsklas L4V.  Zwemmen KD, L2K, L2E,  en ganse klas L3T, 

L3A. 

Lunchvergadering kleuterschool. 

11 W  

12 D Individuele foto’s (6
de

 lj volgt later)      Lunchvergadering LS        

13 V Einde Avonturenklassen 6
de

 leerjaar. Dagelijks Bestuur KOBA. 

14/15 Z/Z  

16 M                                                     Ouderavond 2
de

 tot 6
de

 leerjaar.   

17 D Sportdag 4
de

 lj.   Zwemmen KD, L2K, L2E en ganse klas L3T, 

L3A. Lunchvergadering kleuterschool. Verg.netwerk VOKAN. 

18 W Toon je sportclub!  

19 D                                                           Personeelsvergadering  KS           

20 V Sportdag 3
de

 lj.                  

21/22 Z/Z  

23 M Pedagogische studiedag = vrije dag leerlingen. 

                           Comité Afgevaardigden Scholengemeenschap                                                   

24 D Zwemmen KD, L2K, L2E en groep B van het 3
de

 en 4
de

 leerjaar 

Lunchvergadering kleuterschool. 

25 W                                   Namiddag: Scholenveldloop 1
ste

 tot 6
de

 lj.                     

26 D Bibliotheekbezoek L2K, L5E.          Startviering. 

Personeelsvergadering LS                               

27 V Bezoek aan de Zoo L4.  Creatieve namiddag.    

                                               KINDERFUIF OUDERCOMITE! 

28/29 Z/Z  

30 M Vertrek Sprookjesklassen 1
ste

 en 2
de

 leerjaar. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zijn verheugd dat we jullie kinderen bij de start van het 

nieuwe schooljaar een aangename en veilige leefomgeving 

kunnen aanbieden.  Opnieuw werd er heel wat hersteld en 

kregen enkele muren een fris nieuw kleurtje.  Op de 

speelplaats kreeg het grote speeltoestel er een toren bij. Er 

werden twee stuurpaaltjes geplaatst waardoor onze kleuters 

hun ambitie als kapitein kunnen beleven. De schrijnwerker 

heeft een aantal ingebouwde kasten geplaatst en in één van 

de kleuterklassen een boekenhoek op hoogte gebouwd. Daar 

kan nu naar hartenlust genoten worden van kinderboeken. 

Er werden radiatorbuizen verlegd zodat ik in de instapklas 

een nieuwe buitendeur kon laten plaatsen. Ik werk op die 

manier bewust aan de spreiding van het grote aantal mensen 

dat dagelijks onze school bezoekt.  
 

We zijn enthousiast over de pedagogische vernieuwingen:       
Nieuwe methode Wereldoriëntatie: ‘Op Verkenning’.   

Het 1
ste

, 2
de

, 3
de

, 4
de

, 5
de

 en 6
de

 leerjaar starten dit schooljaar. 

Taalmethode ‘Talent.   

Het 4
de

 en  6
de

 leerjaar start nu ook met ‘Talent’.   

De andere leerjaren waren vorig jaar al ingestapt. 

Deze nagelnieuwe methodes zijn ontwikkeld aan de hand 

van het nieuwe leerplan ‘ZILL’ en hebben heel wat nieuwe 

werkvormen en digitale toepassingen.   

Onze school wil ook pedagogisch blijven vernieuwen. Op 

die manier blijven schitterde vooruitzichten zich 

aankondigen.  Stapsgewijs optimaliseren we de leefwereld 

van uw kind en de werkomgeving van de personeelsleden. 

Samen maken we zo op aangename wijze school! 

 

Directeur Jan De Belder 
Kleuterschool  

KT (Instapklasje) Tinne De Vrij / Tinne Vlaminckx 

KE Els Van Den Heuvel 
KD Domino Bolssens 
KK Kathleen Plettinx 
KP 
KJ 

Petra Janssens  
Joke Schillebeeckx 

Lichamelijke opvoeding               Bart Bruyndonckx   
Zorgbegeleid(er)(ster)  Silvie Van Steelant 

  en Bart Bruyndonckx 
Lagere school 

1ste leerjaar S Sabrina Thys 
1ste leerjaar I Ingrid Laureyssen 
2de  leerjaar E Evelyn Smet 
2de leerjaar K Karolien De Backer  
3de  leerjaar T Tanja Van Bakel 
3de  leerjaar A  
4de leerjaar V  
4de leerjaar A 

An Jespers   
Vicky Vanhoutte 
Anja Van Dyck 

5de  leerjaar E   Els De Cauwer 
6de  leerjaar W Wilfried Van Berendoncks 

Godsdienst 3de graad Lise Matthysen 
Godsdienst 1ste en 2de graad Ingrid Van Look 

Zorgbegeleidsters 
Zorgcoördinator         

Marleen Berghs, Lise Matthysen   
Chantal De Meulemeester  

Lichamelijke opvoeding en 
zwemmen 

Christine Nonneman,  
Johan Thaels,   Bart Bruyndonckx  

Administratie en ondersteuning 
ICT- coördinator Karl Van Utterbeeck 

Secretariaat Annick Denisse /Jessie Claessens  
Preventieadviseur Jessie Claessens 

Voor- en nabewaking 
Middagtoezicht 

Mireille Horemans,   
Sarina Stein, Renate Ceusters, 

     Mireille Horemans, Sindy    
  Muller, Cindy De Beuckelaer 

 

 

 



ONKOSTEN 

 

Hiernaast geven wij u een lijst van bijdragen van de ouders 

voor het schooljaar 2019-2020.  

Het betreft hier een schatting op basis van gegevens uit het 

verleden, maar rekening houdend met de inflatie en de 

aanpassing van de maximumfactuur. Voor een aantal posten 

kennen we de kostprijs niet vooraf.  We geven daarom 

richtprijzen. Dat betekent dat het te betalen bedrag in de 

buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets meer maar 

ook iets minder zijn.  Het schoolbestuur baseert zich voor 

het bepalen van de richtprijs op de prijs die de zaak of 

activiteit vorig jaar kostte.  Bij wijziging wordt u schriftelijk 

op de hoogte gebracht.  De maximumbedragen die 

vooropgesteld werden in het kader van het kosteloos 

onderwijs worden hierbij steeds gerespecteerd. Tot onze 

grote spijt is het vooral het vervoer dat doorweegt.  Daarom 

willen wij steeds proberen het vervoer op een veilige maar 

economische manier te organiseren.  

Gelieve de rekening niet te betalen indien u 

onregelmatigheden vaststelt en de maandrekening, met een 

aanduiding, terug mee naar de school te geven.  U krijgt 

dan zo snel mogelijk een aangepaste maandrekening.   
 

Mogen wij hierbij vragen om onkosten die nog openstaan zo 

snel mogelijk te betalen? Het vraagt heel wat administratief 

werk om aanmaningen op te volgen.  De bedrijfsrevisor 

volgt de boekhouding strikt op.  
 
 
 

 

           Op de maandrekening vindt u volgende rubrieken : 
 

1. Middagverblijf : middagtoezicht en drank : € 1 

( Water, melk of chocomelk.)    De leerlingen 

brengen zelf een drankje mee om 10uur. 

2. Zwemmen :  

- 1
ste

, 2
de

 , 3
de

 en 4
de

 leerjaar: € 4 per zwembeurt  

- 5
de

 leerjaar: € 2 per zwembeurt 

- 6
de

 leerjaar gaat gratis zwemmen      

- Zwembrevet : € 1,50     

3.  Turnbloesje : € 10 

4.  Uitstappen kleuterschool: maximum € 45 per jaar   

5.  Uitstappen lagere school: maximum € 90 per jaar 

6.   Openluchtklassen (lagere school) 

       Totaalprijzen: maximum ministerie = € 440  

       De kinderen sparen maandelijks € 7,33 verspreid      

       over 6 schooljaren.  

 Circusklassen: 1
ste

 en 2
de

 leerjaar  

 Bosklassen: 3
de

, 4
de

 en 5
de

 leerjaar 

 Avonturenklassen: 6
de

 leerjaar  
In het 3

de
 , 4

de
 en 5

de
 lj. worden de meerdaagse 

uitstappen door de Stad Antwerpen financieel extra 

ondersteund met een bijdrage van 18 euro per lln. per 

nacht.  

7. Voorbewaking start om 7.25uur: € 1 

8. Nabewaking start om 15.45uur.  

€ 0,80  per begonnen half uur. 

9. Onkosten op vrijwillige basis:  foto’s,  

verjaardagskalender, wafeltjesactie,... . 

De magazines van Averbode worden niet meer aangeboden.  

     Lijst van bijdragen van de ouders 



Elk kind van de lagere kan achterin de schoolagenda een 

pagina met 4 afwezigheidbriefjes terugvinden die u kan 

gebruiken wanneer uw kind afwezig is wegens ziekte zonder 

dat uw kind een doktersattest ontving.  Als deze briefjes op 

zijn, hebt u echter bij elke afwezigheid een doktersattest 

nodig.   Een doktersattest blijft, voor kinderen vanaf 6 jaar, 

sowieso vereist na een afwezigheid van meer dan drie 

opeenvolgende kalenderdagen.   Opgelet! Het weekend 

wordt meegeteld.   
 

De schoolstraat is geen openbare weg.  

Voor de veiligheid van jullie kinderen 

staan er twee slagbomen.  Die zijn 

enkel bij het brengen, afhalen en tijdens 

de speeltijden gesloten.  Voor de 

veiligheid hebben we regels en 

afspraken:  zo is het niet toegelaten om 

tussen 8uur en 16uur het schoolstraatje 

in te rijden.  Gebruik de parking van de sporthal 

of parkeer in de omliggende straten.  Gelieve dit 

uitdrukkelijk te melden aan derden (grootouder, 

opvang, ..) die uw kinderen komen afhalen! 
 

Schoolmaterialen:  Onze school schaart zich achter het 

kosteloos onderwijs en biedt ieder kind dan ook alle 

schoolmaterialen aan die nodig zijn om de eindtermen te 

bereiken.  Onze school kiest er bewust voor om de kinderen 

geen lijstje mee te geven met aan te kopen materialen. De 

school koopt ze voor u aan.  U ontvangt deze 

benodigdheden zo allemaal gratis. 

Onze school zorgt voor gratis schoolgerei: 
 

De school koopt bij de start van het eerste leerjaar een 

basispakket aan voor elke leerling. Dit basispakket bevat het 

nodige schrijfgerei en kaften voor het huidige schooljaar.  

Jaarlijks wordt dit basispakket aangevuld met 

leeftijdsspecifieke supplementen zoals een vulpen in het 

vierde leerjaar.  Alle leerlingen krijgen slechts 1x een 

instappakket en dat is in het eerste leerjaar. Wanneer een lat, 

pennenzak,… stuk of verloren gaat, moeten de ouders dit 

vervangen.   

 

1
e
 leerjaar INSTAPPAKKET:  pennenzak, slijper, meetlat, 

+  jaarlijks algemeen pakket (zie verder!) 

 

2 tot 6
e
 leerjaar JAARLIJKS ALGEMEEN PAKKET: 

  - schrijfmaterialen, lijmen, gom. 

 

Als kinderen zorg dragen voor deze materialen kunnen zij 

hier het ganse jaar gebruik van maken.  Alle materialen die 

de school aan de leerlingen ter beschikking stelt, blijven, 

ook na dit schooljaar, eigendom van de school.  Indien uw 

zoon of dochter deze materialen verliest of ze niet met de 

nodige zorg heeft behandeld, vragen wij u deze materialen 

te vergoeden.   Schaartjes, lijmstiften, rekenmachines, 

passers,…enz. zullen in elk lokaal voldoende aanwezig zijn. 

Schoolgerei, zowel dat van de school als individueel, 

persoonlijke voorwerpen en kleding worden met zorg 

behandeld.   

 



OUDER – EN GROOTOUDERHULP 
 

Wij stellen jaarlijks de vraag aan ouders en grootouders om 

deel te nemen aan het schoolgebeuren.  Zo kunnen we 

activiteiten realiseren die anders niet mogelijk zijn.  We 

proberen dit altijd in een gemoedelijke en aangename sfeer 

te doen.  U vindt hieronder een lijst van mogelijkheden om 

de school te ondersteunen.  

U kan helpen bij  

 de creatieve namiddagen op vrijdagnamiddag (1 keer  

 per maand ).  Contactpersoon:  juf Sabrina L1S. 

 fietsbegeleiding van en naar het zwembad: 5
de 

- 6
de

 lj., 

Contactpersoon: juf Els DC L5. 

 hulp bij zwemactiviteiten (begeleiding in of naast het  

 water),   Contactpersoon: juf Christine. 

 begeleiding bij uitstappen in klasverband,  

bij projectwerk of creatieve vakken, sportdagen, 

Contactpersoon: de klasleerkracht. 

 kleine herstellingen (bv.: elektriciteit – loodgieterij –  

    schilderwerken -…. ) klusjesdag: binnen en buiten, 

Contactpersoon: directeur Jan.  

 Hulp bij de opbouw of in de kramen van het  

 Regenboogfeest, Contactpersoon: juf Tinne De Vrij. 

 actief deelnemen in een kerngroep: 

Contactpersoon: directeur Jan.  

- Verkeerswerkgroep ( 3 vergadermomenten) 

- Regenboogcomité ( 5 vergadermomenten )  

- Oudercomité ( driemaandelijks vergadermoment  

             gevolgd door een actieve rol tijdens een aantal  

             ondersteunende initiatieven ), 

                 Modellezen  
 

U kan ook komen helpen als leesouder bij het modellezen. 

We hebben een goede traditie opgebouwd. Ook al stelt onze 

school leesplezier als prioriteit, toch blijft technisch lezen 

bijzonder belangrijk! En hoe meer extra hulp we jullie 

kinderen daarbij kunnen bieden, hoe beter.  Tijdens 

modellezen lezen de kinderen telkens 25 minuten in 

kleine groep. We vragen u om telkens twee leesgroepen na 

elkaar te begeleiden. Dit schooljaar kunnen we de kinderen 

extra leestijd aanbieden op 
 

Modellezen voor 1
ste

, 2
de

, 3
de

 lj. op woensdag 

11.10uur    3A 3T 2K 

11.35uur    2E  1I  1S  
 

Modellezen voor 4
de

 lj. op vrijdag 

8.25uur       2E  2K klein groepje lezers van 1S/I 

8.50uur       4A  4V 
 

We verwachten u dan telkens 10 minuten vroeger aan de 

refter. Belangrijk: U kan zich opgeven als vaste begeleider 

of als reserve.  In dit laatste geval kan u ‘opgebiept’ worden 

als een ‘vaste’ leesouder door omstandigheden niet kan 

aanwezig zijn. Als u interesse hebt en beschikt over vrije 

tijd op bovenstaande uren, dan bent u van harte welkom!  

Midden september worden alle aanstaande 

LEES(groot)moeders en LEES(groot)vaders uitgenodigd op 

een kort toelichtingsmoment.   U kan uw interesse via de 

digitale link opgeven.  Met vragen over modellezen kan u 

terecht bij de zorgcoördinator Juf Chantal of leesouder 

Wendy De Schrijver (mama van oud-leerling Lex). 

  



DE VRIENDJESLIJST 
 

Op vraag van ouders stellen wij 

een vriendenlijst met 

contactgegevens van de kinderen 

van de klas samen waarvan de 

ouders toestemming hebben 

gegeven om deze info te delen.  

Zo kan je makkelijker iemand 

bereiken of uitnodigen.  Omwille van de pricvacywetgeving 

kan dit echter enkel met uw expliciete 

toestemming.  Op de ouderavond van 

september ontvangt u een leerlingenfiche 

om na te kijken.  U kan daarop met uw 

handtekening aangeven of  u uw adres en 

telefoonnummer op deze vriendenlijst wil.   

U ontvangt dan deze lijst op papier!  Dit zijn persoonlijke 

gegevens en de school mag deze gegevens niet zomaar 

doorgeven aan derden.  Hiervoor is de toestemming van elke 

ouder nodig.   

 

Wie interesse heeft om hier aan deel te nemen, bezorgt de 

leerlingenfiche ten laatste op vrijdag  13 september.  

Alleen het thuisnummer dat werd opgegeven bij de 

inschrijving wordt vermeld.  Voor het bekomen van andere 

nummers moet u zelf contact opnemen met de ouders op de 

lijst. 
 

Opgelet! Wie voor deze lijst geen toestemming geeft, 

wordt niet vermeld.  Dan ontvangt u deze lijst niet! 

INFORMATIE VIA MAIL 
 

Ontvang schoolpost via mail! 

 

U krijgt een aantal 

mededelingen van de school via 

de computer.   

 

Indien u in het bezit bent van een 

computer met internetverbinding 

geven wij u graag een aantal dagelijkse mededelingen, zoals 

het maandblaadje, via uw mailadres door.  Zo krijgt u de 

informatie snel op uw persoonlijk adres en helpt u mee aan 

het beperken van de enorme berg papier die onze school 

jaarlijks verwerkt.  

Uw mailadres zal niet gebruikt worden voor commerciële 

doeleinden of doorgegeven worden aan derden zonder uw 

schriftelijke toestemming.  We willen deze vorm van 

communicatie optimaliseren!  Bij mogelijke internet- of 

computerproblemen zal u deze mededelingen via de 

boekentas ontvangen.   

 

Wij maken jaarlijks een nieuwe lijst aan en gebruiken dus 

enkel nieuwe gegevens. 

Indien u uw mailadres reeds eerder doorgaf,  vragen wij 

hierbij toch om dit bij de start van elk nieuw schooljaar 

opnieuw door te geven via de digitale link!  

Een wijziging of een zetfoutje in uw mailadres kan zo snel 

worden opgespoord en heel wat misverstanden vermijden. 

 



2019-2020: De vakantiedata, pedagogische studiedagen,   
facultatieve verlofdagen, openluchtklassen en feesten: 

1. Start nieuw schooljaar: maandag 2 september 2019 
2. Vrije dagen van het eerste trimester:  

- Maandag 23 september (Pedagogische studiedag) 
- Woensdag 2 oktober 2019 (Facultatieve verlofdag) 
- Herfstvakantie: 28 oktober t.e.m. 1 nov. 2019 
- Woensdag 27 november (Pedagogische studiedag) 

3. Kerstvakantie: - van maandag 23 december 2019  
                                 t.e.m. vrijdag 3 januari 2020  

4. Vrije dagen van het tweede trimester:  
- Maandag 27 januari 2020 (Facultatieve verlofdag) 

= maandag na het musicalweekend 
- Woensdag 12 februari 2020 (Facultatieve 

verlofdag) 
- Krokusvakantie: maandag 24 februari t.e.m. vrijdag 

28 februari 2020 
- Woensdag 25 maart (Pedagogische studiedag) 

5. Paasvakantie: 6 april tot en met 17 april 2020 
6. Vrije dagen van het derde trimester: 

- Vrijdag 1 mei 2020: dag van de Arbeid  
- Woensdag 20 mei 2020 (Pedagogische studiedag 

Scholengemeenschap NoordrAnt = vrije dag 
leerlingen) 

- Donderdag 21 mei 2020 (Hemelvaartsdag)  
- Vrijdag 22 mei 2020 (Brugdag) 
- Maandag 1 juni 2020 (Pinkstermaandag)  

7. De zomervakantie begint op woensdag 1 juli 2020. 

Activiteiten en feesten: 

 Ouderavond kleuterschool en 1ste leerjaar:  
                                         maandag 9 sept. 2019  

 Ouderavond lagere school 2de tot 6de lj:  
                                          maandag 16 sept. 2019  

 Individuele foto’s: donderdag 12 sept. 2019 

 Oudste kleuters slapen op school:  
                              donderdag 14 november 2019  

 Sinterklaas op bezoek: vrijdag 6 december 2019 

 Kerstdrink: vrijdag 13 december 2019  

 MUSICAL: 25 en 26 januari 2020. 

 REGENBOOGFEEST (Schoolfeest!):  
        Avondactiviteit: vrijdagavond 25 april 2020      
Schoolfeest/Regenboogfeest zaterdag 26 april 2020 

 Carnaval op school: woensdag 19 februari 2020 

 Verkeersdag: dinsdag 28 april 2020 

 Sponsorloop: donderdag 2 april 2020  
Openluchtklassen:  

 Sprookjesklassen:  
1ste en 2de lj.: van 30 sept. tot en met 1 okt. 2019 

 Ardense klassen:  
6de lj.: van 9  tot en met 13 september 2019 

 Bosklassen:  
3de, 4de en 5de lj.: van 11 mei tot en met 15 mei 2020 

Hierbij al enkele data van activiteiten van het Oudercomité:   

- “Terug-naar-school” kinderfuif op vrijdag 27 sept. 2019.   
- Quiz:  Vrijdag 22 november 2019  



CLB = Centrum voor Leerlingbegeleiding 
Onze school werkt  nauw samen met het CLB. 

CLB contactpersoon :  Linde De Bois 

Linde De Bois is een vast lid van het zorgteam van onze 

school en is op geregelde basis aanwezig op school.  

Dit wordt aangegeven op het maandblaadje met zitdag CLB. 

Campus noord Ekeren :   Markt 3,  2180 Ekeren 

Tel 03/542.21.55  Mail info@vclbdewisselantwerpen.be  

Website www.vclbdewissellantwerpen.be  

Toegankelijk voor publiek : 9 tot 12uur en van 13 tot 16uur  

Op maandag tot 18uur - na afspraak 
 

Het CLB  is er gratis voor leerlingen, ouders en school.  

Ze werken op verschillende vlakken samen met de school, 

maar ze behoren er niet toe.   Je kind kan dus los van de school 

bij hen terecht.    
 

Waarvoor kan je bij hen terecht? 

Als je kind ergens mee zit of zich niet goed in zijn vel voelt;  

als je kind moeite heeft met leren;  voor hulp bij studie- en 

beroepskeuze;  als er vragen zijn over de gezondheid van je 

kind, of hun lichaam... ; als je kind vragen heeft rond seks, 

vriendschap en verliefdheid; met vragen over inentingen. 
 

Een deel van wat ze doen, is verplicht.  
Je kind moet naar het CLB... op medisch onderzoek;  

als het te vaak afwezig is op school (leerplicht); voor een 

overstap naar het buitengewoon onderwijs; om vroeger of net 

later aan de lagere school te beginnen; bij een niet zo voor de 

hand liggende instap in het eerste leerjaar A of  B van het 

secundair onderwijs. 

STEUN: Wat verzamelen we hier allemaal? 

 Lege inktcartridges, lege batterijen,  

dopjes van drankflessen. 

 Voor de punten die we verzamelen,  

voor batterijen en inktcartridges krijgen 

wij gratis schoolmaterialen.   

 De ingezamelde dopjes worden ten voordele van het 

Belgisch Centrum voor Geleidehonden opgehaald. Alleen 

plastic schroefdopjes van drankflessen worden 

ingezameld. Dus niet van detergenten, zeepproducten of 

oliën. Ook geen plastic deksels of andere materialen. Meer 

info over de dopjesactie op www.dopjesactie.be 

Breng je dopjes naar de gang van de refter. Daar staat 

een rode ton die hapgrage dopjes lust! 
 

 

Ondanks het feit dat we van honden houden, zijn viervoeters 

enkel welkom binnen de schoolpoorten als hun aanwezigheid 

vereist is bij een spreekbeurt.   We zijn er ons 

immers van bewust dat heel wat ouders en 

kinderen bang zijn van honden.  Dit willen we 

respecteren.  Gelieve daar bij het afhalen van uw 

kind rekening mee te houden en niet naast de 

schoolpoort plaats te vatten. 

  

U ontvangt het ganse jaar door info via 

mail maar ook via brieven.  Kijk dus 

dagelijks even in de agenda en de heen- en 

weerkaft!  In de lagere school heeft elke 

leerling een agenda en ‘heen en weer kaft’.  

mailto:info@vclbdewisselantwerpen.be
http://www.vclbdewissellantwerpen.be/
http://www.dopjesactie.be/


’s Middags op school:  
 

De kinderen kunnen tijdens 

de middag blijven ineten.   

Maar even naar huis gaan 

als onderbreking van de 

schooldag is deugddoend 

voor alle kinderen.   Daarom 

willen wij u vragen slechts gebruik te maken van het ineten 

indien het echt nodig is.  

 

Voor onze kleuters vragen we of u zich aan volgende 

afspraken wilt houden zodat het blijven ineten voor uw kind 

vlot kan verlopen.  Gelieve iets mee te geven dat kinderen 

zonder begeleiding kunnen opeten.  Het gezondheidsbeleid 

vraagt om niet teveel zoetigheid mee te geven, zoals 

koffiekoeken. Gelieve alle fruit en groenten te schillen. Om 

de middagrefter vlot te laten verlopen, brengen de kinderen 

voor de middagpauze geen drank mee van thuis.  Drank is in 

de prijs van de middagrefter inbegrepen.  De kinderen 

kunnen kiezen tussen chocomelk, melk en water.   

Gelieve GEEN SNOEP mee te geven als snack.  

Geef ook niet te veel eten mee, zeker niet met de kleintjes. 

Een kind dat thuis al een moeilijk etertje is, zal het op 

school zeker niet gemakkelijk hebben. Het niet graag blijven 

eten, vindt vaak zijn oorzaak in het feit dat de ouders  

verwachten dat het kind zijn boterhammen die het meekrijgt 

dan ook opeet.  Geef ook mee wat uw kind graag lust.  

‘Alles leren eten’ blijft tenslotte de taak van de ouders. 

 

Ineten lagere school : Het middagtoezicht gebeurt niet alleen 

door leerkrachten. De mensen die middagtoezicht houden, 

zijn verantwoordelijk  voor de goede gang van zaken en 

nemen op dit ogenblik de taak van opvoeder waar in de 

plaats van de ouders.  De afspraken die zij aan de kinderen 

vragen zijn in overleg met de school gemaakt.  Wij 

verwachten van de leerlingen dan ook dat zij respect hebben 

voor deze mensen en naar hen luisteren.  De vergoeding 

voor de middagbewaking en drank + het onderhoud vindt u 

terug onder de rubriek ‘betalingen’.    

Gebruik een brooddoos en koekendoos!  We proberen 

zoveel mogelijk afval te vermijden.  Tijdens de speeltijden 

mogen de kinderen een koek of een stuk fruit eten.  Alleen 

op de fruitdagen, maandag en donderdag, zijn koeken niet 

toegelaten.  Voor de speeltijden brengen de kinderen ook 

een drankje mee van thuis. Zorg voor een goed afsluitbare 

drankbeker.  Denk eventueel ook aan een koekje of een 

drankje voor de nabewaking.  Kauwgom en frisdranken zijn 

niet toegelaten.  Gelieve kleine koekjes in een herbruikbaar 

doosje te doen en reeds thuis het papiertje te verwijderen 

a.u.b..  Maak het makkelijk voor je kinderen. Wij willen ook 

hier ons respect tonen voor de natuur.   

We willen onderstrepen, indien dit past, uw kind de 

mogelijkheid te bieden om thuis of  bij 

grootouders in te eten. 

Om veiligheidsredenen wordt 

onverwacht ineten bij een vriendje 

nooit toegelaten.  Dit kan enkel na een 

schriftelijk bericht van de ouders van 

het kind dat wordt uitgenodigd. 



Na een vakantieperiode duiken er soms luizen op! 
 

Gelieve af en toe de haren van uw kind te 

controleren op de aanwezigheid van luizen!   

Bij de start van een schooljaar vragen wij 

om waakzaam te zijn!  Gelieve bij het 

opmerken van luizen of neten zo snel 

mogelijk de juf of meester te verwittigen 

zodat we dit meteen kunnen indijken. 

Ouders worden via een brief van het CLB of via de agenda 

met een ‘luizenalarm-sticker’ verwittigd. 

Hoe zien luizen eruit? Hoofdluizen zijn kleine, 

langwerpige insecten die leven in de hoofdharen van 

mensen. Ze zijn 2 tot 4 mm lang en lichtgrijs tot bruinachtig 

van kleur. De luizeneitjes worden neten genoemd. Ze zien 

eruit als grijswitte (parelmoer), ovale bolletjes ter grootte 

van een speldenkop (+ 1 mm). 

 

Hoe behandelen ? Je kan luizen bestrijden met een luizen 

dodend product: 

  Koop bij de apotheker een luizen dodend product. Lees 

goed de bijsluiter en volg de aanwijzingen op.  

 Kam steeds eerst de haren, lok voor lok, met een 

luizenkam. Behandel met het product. 

Herhaal de behandeling zoals aangeraden 

in de bijsluiter. Kam minstens 14 dagen 

het haar uit met een luizenkam. Indien u de 

luizenkam in azijn drenkt, komen de dode 

neten gemakkelijker uit het haar. 

 

De nat-kam-methode is een goedkope en 

kindvriendelijke alternatieve behandeling. 
 

Hiervoor heb je enkel een luizenkam, een gewone shampoo 

en een conditioner(crèmespoeling, balsem) nodig. 

 

1. Was het haar met een gewone shampoo. 

2. Breng overvloedig conditioner aan in het haar zodat het   

    haar zo glad mogelijk is. 

3. Laat dit 5 minuten inwerken en kam de knopen uit het  

    haar met een gewone kam. 

4. Kam het haar van achter naar voor (tegen de schedelhuid   

    aan) met de luizenkam (hoofd voorover). Start bij het ene  

    oor en schuif bij iedere kambeweging op naar het andere  

    oor, van links naar rechts en van rechts naar links. 

5. Veeg na elke kambeweging de luizenkam af aan een wit  

    stuk keukenrol. Zo kan u controleren of u luizen en/of  

    neten hebt uitgekamd. 

6. Spoel het haar, laat het zeer nat en kam het met een  

    gewone kam naar achteren. 

7. Kam nu met de luizenkam van voor naar achter, van oor  

    tot oor. 
 

Herhaal dit om de 3 dagen en dit gedurende 3 weken.  

Na 3 weken zouden alle luizen en levende neten weg 

moeten zijn.  

 


