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Fijne vakantie - Fijne start
Na een deugddoende vakantie zijn we klaar voor een nieuwe start. Vorig schooljaar stond vooral in het
teken van bouwen.
Tijdens de vakantie werd er vlijtig doorgewerkt op de nieuwbouwwerf en met wat vertraging zagen we
de oude turn- en speelzaal verdwijnen.
Ook onze Pimp-je-speelplaatswerkgroep zette haar ambitieuze plannen om in de herinrichting van de
tuin. De broeierige warmte van juli hield hen niet tegen om letterlijk en figuurlijk bergen werk te
verzetten. Dat we nog geen bespeelbare tuin hebben heeft natuurlijk ook met die warme zomer te
maken. We hopen tegen het voorjaar een mooie groene tuin te hebben.
In de kleuterschool werd het schilderwerk dat beschadigd werd bij het plaatsen van de nieuwe ramen
hersteld. In de lagere school kregen de klassen van 4A en 5B nieuwe vloerbekleding en werden de gang
en de klas van 5B in een kleurtje gestoken.
Op donderdag en vrijdag organiseren we nog twee klusjesdagen waarop alle leerkrachten de handen uit
de mouwen steken. Het verhuizen van het sportmateriaal, wat schilderwerk op de speelplaats, het klaar
zetten van de refters… Kortom: we brengen alles in gereedheid om er op 3 september weer in te
vliegen.
Op 3 september verwelkomen we immers vele nieuwe snoetjes: bij de kleuters maar zeker ook op de
lagere school. Wat zijn we blij om hen erbij te hebben.
We wensen iedereen dan ook een leerrijk, boeiend en tof schooljaar toe!
Een schooljaar waarin we ‘Samen sterk’ centraal zullen zetten. Tijdens de jaarthemaopening van 10
september komen jullie kinderen hierover meer te weten.

Schoolorganisatie schooljaar 2018-2019
Vrije dagen schooljaar 2018-2019
Vrijdag 28 september 2018


Maandag 1 oktober 2018

Lokale verlofdag
Pedagogische studiedag

Maandag 29 oktober t.e.m. vrijdag 2 november 2018

Herfstvakantie

Zondag 11 november 2018

Feest van Wapenstilstand

Maandag 24 december t.e.m. vrijdag 4 januari 2019

Kerstvakantie

Woensdag 30 januari 2019

Pedagogische studiedag ( Geen opvang)

Maandag 11 februari 2019

Lokale verlofdag

Maandag 4 maart 2019 t.e.m. vrijdag 8 maart 2019

Krokusvakantie

Maandag 8 april t.e.m. maandag 22 april 2019

Paasvakantie



Woensdag 29 mei 2019

Pedagogische studiedag

Donderdag 30 mei 2019

O.-L.-H.-Hemelvaart

Vrijdag 31 mei 2019

Brugdag

Maandag 10 juni 2019

Pinkstermaandag



Op deze dagen is er opvang voorzien

Organisatie in onze basisschool 2018-2019
KLEUTERSCHOOL
Directeur : Ann Van den Daele/Patricia Roets
Peuterklas/ 1A(Schaapjesklas): juf Karen Vermeers en juf Nancy De Regge
Kleuterklas 1-2A(Visjesklas): juf Inge Boone
Kleuterklas 1-2B (Vlinderklas): juf Tine Vanhoucke
Kleuterklas 3A(Wijze uilenklas): juf Kathleen De Vuyst (interim: juf Emmeline Scheire)
Kleuterklas 3B(Bijtjesklas): juf Joke Van Cauwenberghe + juf Emelie Bruyneel
Co-teaching in de kleuterschool : juf Anne Jacobs
Kleutergym: juf Sigrid Baudet (interim: juf Tessa Vermeulen)
Kinderverzorgster : juf Isabelle Van Cauwenberghe
Zorgcoördinator : juf Bénédicte Van Haelst

LAGERE SCHOOL
KLAS 1A : juf Katrien De Bruycker
KLAS 1B: juf Ann De Smedt
KLAS 2A : juf Elke Janssens
KLAS 2B: juf Ann De Zutter
KLAS 3A : juf Ingrid De Blander
KLAS 3B : juf Emma Van Essche
KLAS 4A: juf Muriel Van de Voorde
KLAS 4B: juf Sofie Danneels
KLAS 5A : juf Silke Verschaffel
KLAS 5B: juf Veerle Dekeyser en juf Naomi De Buyzerie
KLAS 6: juf Delphine Colpaert/Patricia Roets
Zorgcoördinator: juf Bénédicte Van Haelst
Gymleerkracht: juf Terry Delmulle en meester Niels Levecque
ICT-coördinator: Mark Van Caeneghem
Schoolsecretariaat: Marleen De Kerpel

Ontmoetingsmoment voor kleuters en leerlingen van het
eerste leerjaar
Op dinsdag 28/08/2017 konden ouders van kleuters en/of leerlingen van het eerste leerjaar een kijkje
komen nemen in het toekomstige klasje van hun kleuter/kind.
Het infomoment waarbij ouders op de hoogte worden gebracht van de afspraken en gewoontes op
school en in de klas plannen we voor de kleuterschool op 12 september 2018. Er volgt nog een briefje
waarmee je kan inschrijven voor deze infoavond.

Infoavond basisschool
11 september 2018 organiseert de basisschool een infomoment voor
de ouders van alle lagere schoolleerlingen. Tijdens dit infomoment krijg
je een overzicht van de nieuwe ‘leerstof’, reeds geplande activiteiten
en uitstappen, belangrijke klasafspraken en gewoontes enz… Er volgt
nog een briefje waarmee je kan inschrijven voor deze infoavond.

Nieuwe leerkrachten
-

Juf Tina Haentjens vervangt juf Joke Van Cauwenberghe. Juf Joke is in ziekteverlof. Zij onderging
een kleine medische ingreep en zal ons hopelijk terug vervoegen eind september.
In het vijfde leerjaar verwelkomen we juf Naomi De Buyzerie. Zij zal samen met juf Veerle in
duobaan de leerlingen van klas 5B begeleiden.
Juf Tessa Vermeulen vervangt juf Sigrid Baudet. Juf Sigrid is in ziekteverlof. Zij neemt nog even
rust om hopelijk later op het schooljaar te kunnen herstarten.

-

Juf Terry krijgt een nieuwe sportcollega: meester Niels. Tijdens de gymweek geeft hij sportles op
maandag, in de zwemweek geeft hij sportles op vrijdag.
Juf Emmeline Scheire vervangt juf Kathleen De Vuyst. Juf Kathleen is tevens in ziekteverlof.

Rapporten in de lagere school/actie diamant
Eind juni kreeg ieder lagere schoolkind een rapport mee naar huis. We verwachten dat dit rapport
tijdens de eerste week van het nieuwe schooljaar terug wordt gebracht. De rapportblaadjes van het
vorige schooljaar halen we eruit en houden we voor jouw kind bij in een portfolio. Deze ‘verzamelmap’
krijgt jouw kind op het einde van de lagere school mee naar huis. Het plastic mapje gebruiken we
gewoon opnieuw.
De leerlingen kregen vanaf het tweede leerjaar ook een brief mee mbt het klaspakket dat jouw kind
ontvangen heeft. We verwachten dat jouw kind zijn/haar klaspakket aanvult met enkele spulletjes van
thuis. Dit pakketje komt dan op 3 september 2018 terug mee naar school. We verwijzen graag naar de
brief voor meer info hieromtrent. Deze vind je zeker nog terug in het rapportmapje.

Brieven in het heen- en weerschriftje – de schoolagenda of
via mail
Lees de brieven in het heen- en weerschriftje/de
schoolagenda of in je mailbox aandachtig.
Vul zo snel mogelijk (indien van toepassing) de strookjes in
en bezorg ze aan de klastitularis. Dank hiervoor!
De nieuwsbrieven versturen wij via mail en vind je terug op
de website : www.visitatiebottelare.be .
Wij vragen deze te lezen, zo alleen kunnen jullie het
schoolleven van je kind goed volgen.
Website : www.visitatiebottelare.be
Volg onze website. Hij is zeer gebruiksvriendelijk. Via de website kan je ook de blogs van de klasgroepen
bereiken. Op deze blogs worden er interessante nieuwtjes meegedeeld. De moeite om deze af en toe
een bezoekje te brengen.
Op de startpagina kan je volgende info raadplegen: het maandmenu, de schoolkalender, document
“medicatie”. Dit document dient men af te printen, in te vullen en aan de klastitularis te bezorgen indien
je van de school verwacht dat medicatie aan je kind wordt toegediend.
Je vindt er een aangepaste versie van het schoolreglement, schooljaar 2018-2019.
Klik op de link “schoolreglement”. Je kan kiezen voor algemene of specifieke info van onze school.
Wij geven geen onnodige papieren meer mee naar huis.
Alle reclamefolders of info van derden worden NIET meer door de school verdeeld.

Toegang tot de school
Vorig schooljaar moesten we regelmatig de toegang tot de school eens aanpassen. We hopen dat we
dat dit schooljaar niet te vaak meer moeten doen. We geven u graag een overzicht van de (nieuwe)
afspraken:
- De fietsenstalling gaat open vanaf 7.30uur tot 18.00 uur. (Tijdens de schooluren wordt deze
toegang gesloten.) ’s Winters sluit deze reeds om 17:00. De fietsenstalling bevindt zich
achteraan in de tuin op de grijze kiezels. We vragen de fietsers steeds de grijze kiezels te
gebruiken en niet het nieuwe (gele) wandelpad voor de voetgangers. Wie langs de speelplaats
van de lagere school komt, vragen we om met de fiets aan de hand het pad naast de
nieuwbouw te nemen om de fiets dan in de stalling te zetten.
- Brengen van de kleuters:
 tussen 07:10 en 08:10: kleuters worden voortaan naar de nieuwe kleuterrefter gebracht bij juf
Dorine. Dit kan via de speelplaats van de lagere school en vanaf 07:30 via het poortje achteraan.
Vanaf 08:10 worden de kleuters door juf Dorine en een kleuterjuf onthaald op de
kleuterspeelplaats.
 Vanaf 13:00: kleuters worden naar de kleuterspeelplaats gebracht via speelplaats van de lagere
school of het poortje achteraan.
- Ophalen van de kleuters:
 Tussen 11:50-12:00: kleuters worden opgehaald op de kleuterspeelplaats. Toegang via het
(kleuter)poortje vooraan of het poortje achteraan.
 Tussen 15:45 (16:00 op maandag) en 16:00 (16:15 op maandag): kleuters worden opgehaald op
de kleuterspeelplaats. Toegang via het (kleuter)poortje vooraan of het poortje achteraan.
- De speelplaats van de lagere school is toegankelijk vanaf 07:30 tot 18:00. Deze wordt om
08:30/13:15 afgesloten van zodra de rijen de speelplaats verlaten. Men kan dan de school enkel
nog binnenkomen en verlaten via het hek aan het binnentuintje.
- Voor gesloten deuren/hekjes en poortjes? Kom binnen via het hek aan het binnentuintje.
We vragen de heraangelegde tuin nog niet te laten bespelen en betreden door de kinderen. Er zijn
mooie paadjes om de fietsenstalling en/of speelplaatsen te bereiken.
Deze info is interessant om ook te delen met andere personen bijv. grootouders die instaan voor
het brengen en ophalen van (klein)kinderen.

Ochtend- en avondopvang
De ochtend- en avondopvang voor de kleuters gaat voortaan door in de kleuterrefter van de nieuwbouw
bij juf Dorine.
De ochtend- en avondopvang voor het lager gaat door in de refter van het lager.
De ochtendopvang voor de lagere schoolkinderen is onder begeleiding van juf Ilse en op woensdag door
een van de klasleerkrachten.
De avondopvang gaat door op 2 locaties : klas 1 tot en met klas 4 in de refter, onder begeleiding van juf
Lut tot 18:00.
Tussentijds kan je de leerlingen afhalen om 16.30 uur. Vanaf 17.00 uur wordt een speelmoment
voorzien en kan jouw kind vrij afgehaald worden tot 18.00 uur.
Het is dus niet mogelijk de kinderen bijv. om 16.15 uur op te halen.
We proberen op die manier wat meer rust en stilte te creëren tijdens de studie.

Klas 5 en 6 worden in de stille studie begeleid door een klasjuf tot 17.00 uur. Tussentijds kan je de
leerlingen van klas 5 of 6 afhalen om 16.30 uur.
Wij vragen om je aan en af te melden bij de begeleider van de opvang, dan wordt er uitgescand. Wie
niet is uitgescand, betaalt opvang tot 18.00 uur. We vragen ook tijdig de kinderen te komen ophalen.
Wie te laat komt, betaalt per kind een toeslag van 5 euro per begonnen kwartier.
Jouw kind/kleuter heeft voortaan een geschreven en gedateerde toelating nodig om de school te
verlaten met een ander persoon dan de ouder/ het familielid. Deze toelating schrijf je best in het
heen-en- weerschriftje of de agenda. Wie deze niet kan voorleggen, blijft in de opvang op school. Je
begrijpt dat dit vooral uit veiligheidsoverwegingen is dat we deze strenge maatregel gaan toepassen.

Afhalen kleuters – lagere schoolkinderen
Kleuters: Bij het eindigen van een dagdeel komen de kleuters uit de klaslokalen en nemen ze plaats op
hun stipje in de rij. De ouders (grootouders) wachten aan de toegangswegen tot deze worden geopend
om 11.50 uur of 15.45 uur (op maandag om 16.05 uur) door een kleuterleidster of leerkracht.
De ouders (grootouders) halen de kleuter af aan de rij. We vragen om de speelplaats van de lagere
school pas over te steken als de rijen daar vertrokken zijn.

Aandacht:
Het kleuterteam vraagt aan de kleuters om op hun stip te blijven wachten tot papa, mama, oma of opa
hen daar komt halen, wij vragen dan ook om de afgehaalde kleuters NIET in de speeltuin of op de
speelplaats te laten spelen na afhaling.
Maak je met een andere ouder nog een praatje, dit kan… maar hou je afgehaalde kleuter dan aan de
hand.
Lagere schoolkinderen: Bij het eindigen van een dagdeel nemen alle lagere schoolkinderen plaats in de
passende rij.
- Rij van de kinderen die afgehaald worden
- Rij van de kinderen die begeleid worden tot aan het dorpsplein
- Rij van de kinderen die per fiets naar school komen en te voet via het tuinpoortje gaan
- Rij van de kinderen die in de studie blijven
- Rij van de kinderen die afgehaald worden samen met een kleuter
Bij het belsignaal van 11.50 uur of 15.45 uur (op maandag 16.05 uur) verlaten de kinderen de school.
TIP: bij het afhalen van kinderen kan je gerust iets later komen. De kinderen blijven onder toezicht op de
speelplaats en het parkeren is VEEL makkelijker. De opvang tot 16.00 uur (maandag tot 16.15 uur) /
12.00 uur is gratis.

Laatkomers
Wie te laat is en voor een gesloten deur/hek/poort staat, gaat naar het hek aan de
voorkant van ons schoolgebouw en belt aan. Het is niet toegestaan om jouw kind
over een hek te tillen of te laten klimmen. Wie te laat kwam, wordt door de
directeur naar de klas begeleidt.
Mogen we toch vragen te blijven streven naar op tijd te komen? Het is voor jouw
kind en de leerkracht vervelend omdat het opstarten van de schooldag hiermee
verstoord wordt.

Juffen bloggen
Elke juf heeft een blog. De link van de blog vind je op de schoolwebsite bij de klasgroep.
Op geregelde tijdstippen worden er nieuwtjes, foto’s, filmpjes op de blog geplaatst, zodat jullie de
activiteiten en verschillende werkvormen binnen het klasgebeuren van heel nabij kunnen volgen. We
zullen voortaan enkel foto’s/filmpjes waarin de klas- of schoolactiviteit centraal staan posten.

Milieu op school
Als MOS-school willen we met iedereen aandacht besteden aan het milieu.
We zorgen voor minder afval op school: geen blik, geen brik, geen glas, wél hervulbare drinkbussen en
plastic flesjes, wél boterhammendozen, wél koekjesdozen, zuinig met papier, ... De thema's "water en
energie" blijven we op onze school bewaken.
Wie flesjes water meebrengt naar school, zorgt voor voldoende flesjes. Wanneer de flesjes leeg zijn,
gaan deze terug mee naar huis.
Boterhammetjes moeten niet meer verpakt worden in aluminiumpapier of keukenrolpapier. De
brooddoos volstaat om de lunch te bewaren.
We rekenen op uw medewerking! (Lees meer in het schoolreglement.)

Verkeersveiligheid op school
Voor de veiligheid van jullie kinderen gebruiken wij het kleuterpoortje (kleine
poortje vooraan)
enkel nog bij het afhalen van de kleuters.
Dit poortje is dus enkel open tussen 11:50-12:00 en 15:45 en 16:00!
Breng je kleuter langs via de speelplaats van de lagere school of het poortje
achteraan de school tot bij de juf die op de speelplaats toezicht houdt.

Houd het afscheid kort. Geef je kleuter een dikke knuffel en een zoen.
Een kort en vast ritueel brengt vertrouwen en geeft goede gewoontes.
Aandacht: parkeer jullie wagen op de daartoe voorziene plaatsen:
- langs de Stas de Richellelaan ( parkeren op de fietssuggestiestrook
mag, parkeer NIET op het voetpad)
- op het dorpsplein
- in de Diepestraat
Laat de inkom aan de kiss and ride vrij, daar mag je NIET parkeren of stationeren.
Hou de kiss and ride zone verkeersvrij, zo kunnen onze fietsers de school veilig
binnen en buiten.
Parkeer NIET in de Dorpsstraat, deze smalle straat is dan pas
veilig voor fietsende kinderen of voor ouders met voetgangertjes en buggy’s.
Achteraan de school kan je parkeren in de Gebr. De Mulderstraat of in de Vredestraat.
Kinderen kunnen de school makkelijk te voet of met de fiets langs deze binnenweg bereiken.
Kinderen die met de fiets naar school komen, stallen deze op de daartoe
voorziene plaats achteraan de school in de fietsenrekken of op de daartoe
voorziene plaatsen. De fietsen van kinderen die op uitstap gaan met de fiets kunnen bij de
voorbehouden zone geparkeerd worden. (Vlinders aan de buitenmuur van de speelzaal.)

Omtrent de veiligheid van onze kinderen lees je meer in het schoolreglement.

Gezondheid op school
We vragen de kinderen respect te hebben voor de materialen op school, zorg te dragen voor al datgene
wat de school ter beschikking stelt.
Het sanitair houden we netjes. Het is er geen speelplaats.
Op school hoort geen snoep, geen frisdrank, liefst fruit als tussendoortje, water kan altijd.
Wij zorgen voor nette, goed verluchte klaslokalen en tijd voor bewegingstussendoortjes in de klas.
We merken soms brooddozen op die niet altijd zo’n ‘gezonde’ inhoud hebben. Koffiekoeken zijn hier
een voorbeeld van. Leuke, gezonde alternatieven kan je onder andere vinden op
www.klasse.be/9119/lekkere-en-gezonde-brooddoos/
www.gezonde.stad.gent/gezonde-gentenaar/weet-wat-je-eet/mijn-kind-en-ik/gezonde-brooddoos
Een yoghurtje of een stukje fruit kunnen als dessert bij de lunch worden meegegeven. Puddinkjes of
andere lekkernijen zijn niet toegelaten.

Afwezig?
Wij herhalen nog even de regelgeving wat de afwezigheden van schoolgaande kinderen betreft. Deze
informatie kan tevens worden nagelezen via de volgende link:
https://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-wetenschap/op-school/regels-over-afwezigheid-op-school
5-jarige kleuters moeten tijdens het schooljaar ten minste 250 halve dagen (in plaats van 220) aanwezig
zijn geweest om op 6-jarige leeftijd rechtstreeks toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs in
het schooljaar 2019-2020.
‘Is uw kind leerplichtig, dan mag u 4 keer per schooljaar als ouder zelf een ziektebriefje schrijven, telkens
voor maximaal 3 opeenvolgende kalenderdagen. Is uw kind vaker of langer ziek, dan hebt u sowieso een
medisch attest van een dokter nodig. De dokter geeft een medisch attest als hij vaststelt dat uw kind
inderdaad ziek is. De dokter kan geen medisch attest geven voor een ziekte die genezen is….’
‘Ongewettigd afwezig
Is uw kind afwezig van school zonder een geldige reden, dan volgt de school uw kind nauwkeurig op.
Vanaf 5 halve dagen is de school verplicht het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) in te schakelen.
Helpt dat niet, dan is het mogelijk dat het parket ingelicht wordt. Als uw kind te vaak ongewettigd
afwezig is, dan kan het ministerie van Onderwijs en Vorming een eventuele schooltoelage
terugvorderen.’

Oudercomité
Ons oudercomité is een groep geëngageerde ouders die hun schouders zetten onder enkele activiteiten
zoals de groentepakkettenverkoop, de lichtjeswandeling, lente-ontbijt enz. Dankzij deze activiteiten
konden zij een mooie financiële boost geven aan het project van de pimp-je-speelplaatswerkgroep.
Deze energieke oudergroep komt sporadisch eens samen om na te denken over de uitwerking van hun
activiteiten en om mee te denken over ‘school maken’.
Wie er graag bij wil zijn, is van harte welkom. Hun eerste vergadering vindt plaats op woensdag
5 september om 20:00 in de leraarskamer.

Verrassing op 3 september!
Om onze leerlingen (en dus ook kleuters) te verrassen op hun eerste schooldag zullen zij een
gloednieuwe turnzak ontvangen. Je hoeft dus geen turnzak aan te kopen. De turnkledij en schoentjes
kunnen wel in de schooltas gestoken worden zodat deze dan in de turnzak een plekje kunnen krijgen.
Voor onze peuters, eerste en tweede kleuters krijgt de turnzak een andere bestemming maar dat hoor
je tijdens de infoavond wel.

Eucharistieviering: start schooljaar
Dinsdag 18 september om 09.00 uur wordt de startviering verzorgd door de leerlingen van het
derde leerjaar. Deze viering vindt plaats in de St.-Annakerk en is voor iedereen toegankelijk:
ouders, grootouders en andere geïnteresseerden zijn zeker welkom.

Nieuws over de inschrijvingsprocedure
We hebben het reeds vorig schooljaar vermeld dat Merelbeke dit schooljaar aansluit bij een digitaal
aanmeldingssysteem. We geven graag enkele data weer die belangrijk zijn voor ouders van kinderen,
geboortejaar 2017. Er volgt beslist nog meer info in brochures en via een infoavond. Ook op school kan
je steeds terecht met vragen hieromtrent.
 Inschrijvingen van de instappers (°2017) met voorrang als broer/zus of kind van personeel:

vanaf 15 oktober tot en met 26 oktober 2018 op de school
(herfstvakantie van 29/10 tot 2/11)
 Aanmelden: 1 februari 12u ’s middags tot 22 februari 2019 12 u ’s middags
 Resultaat van de aanmeldingen: vanaf ‘s middags 1 maart 2019
(krokusvakantie 4-8/03)
 Inschrijven met ticket: vanaf 12 maart 2019 tot 1 april 2019
 Opvisperiode: vanaf 2 tot en met 23 april 2019
(paasvakantie 8-22/04)
 Inschrijvingen zonder ticket/late inschrijvingen: vanaf 24 april 2019

Schooltoelage
Je kan voor je kleuter of lagere schoolkind een schooltoelage aanvragen.
Wil je een papieren aanvraagformulier of een folder aanvragen en uitdelen? Je kan ze gratis aanvragen
via www.vlaanderen.beof via communicatie.studietoelagen@vlaanderen.be .
Wie in de afgelopen jaren een schooltoelage kreeg, hoeft geen nieuwe aanvraag in te dienen. De
afdeling School- en Studietoelagen schrijft in de loop van het schooljaar ouders aan met de vraag of zij
ook dit jaar een toelage willen en bezorgt hun een vooraf ingevuld formulier.
Een schooltoelage aanvragen kan tot 1/06/2019.

Noteerde je deze data al? vrijdag 21/09/2018
feestelijke opening van de gymzaal- polyvalente zaal
en kleuterrefter en vrijdag 12/10/2018: bouwfestijn.
O.-L.-V.- Visitatie Basisschool - Stas de Richellelaan 19, 9820 Bottelare-Merelbeke
info@visitatiebottelare.be - www.visitatiebottelare.be - tel 09/362.88.33 - GSM 0477/968956

