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Woordje van de directeur
Het nieuwe schooljaar gaat van start. Met de blik op de toekomst kijken we uit naar wat komen
zal: leren, spelen en dit alles ongedwongen samen doen. Zonder een veelvoud aan
maatregelen door het schooljaar gaan, het is iets waar we met z’n allen naar uit kijken. Dit jaar
starten we alvast met ‘weer wat meer mogen’.
Leerlingen maken een nieuwe start, en zo ook de directeurstandem. Juf Delphine springt naast
mevrouw Ann op de fiets en samen fietsen ze het nieuwe schooljaar tegemoet. Nieuwe energie
en bruisende ideeën nemen we met ons mee. Samen school maken, een school waar kinderen
zichzelf mogen zijn en groeien en bloeien met hun eigen talenten, daar kijken we opnieuw naar
uit!

Jaarthema : kracht van Verbinden - Als bomen vertellen

VERBINDING
Verbinding is waar
hemel en aarde elkaar
raken,

daar waar het water oplost
in de verte van de horizon,
het punt waar
de werkelijkheid verdwijnt
en steeds opnieuw de dag verschijnt.
Verbinding zoals de avond en de nacht
door vriendschap en vertrouwen,
zachtheid en kracht,
eenvoud in van elkaar houden.
Verbinding is draadloos contact
in gedachten aanwezig blijven
in vertrouwen en vriendschap…
Verbinding is een onzichtbare koord
die verbanden legt tussen geest,
hand en hart,
zoals een verbond tussen
leraar en leerlingen,
leerlingen met elkaar
leraren en directie als collega’s van elkaar
Verbinding slechts één woord:
eenmaal gevonden,
onverbrekelijk verbonden…
Gebaseerd op een gedicht van Willy Vittali, 2005

Praktische info bij de start van schooljaar 2021-2022
Op de website en via mail brachten we jullie op de hoogte van de maatregelen die
momenteel van kracht zijn. We sturen deze bij naargelang de maatregelen van de
overheid.
Alle info vind je op de website : https://www.visitatiebottelare.be/

Juf Bénédicte van Haelst
Juf Bénédicte, de zorgleerkracht en zorgcoördinator van de voorbije 18 jaar op onze school,maakt een
nieuwe sprong in haar beroepsloopbaan.
Zij gaat vanuit haar opleiding als logopediste aan het werk.
Wij danken haar voor haar jaren van inzet en toewijding aan het team, de leerlingen, de ouder(s),
verzorger(s) en opvoeder(s).
Juf Bénédicte blijft als logopediste samen werken met onze school.
Zij verdwijnt uit ons team, maar er blijft een fijne samenwerkingsband bestaan.

Schoolorganisatie schooljaar 2021-2022
Vrije dagen schooljaar 2021-2022
Dinsdag 28 september 2021

Pedagogische studiedag

Maandag 1 november t.e.m. vrijdag 5 november 2021

Herfstvakantie

Donderdag 11 november 2021

Feest van Wapenstilstand

Vrijdag 12 november 2021

Brugdag = lokale verlofdag

Maandag 27 december t.e.m. vrijdag 7 januari 2022

Kerstvakantie

Maandag 31 januari 2022

Lokale verlofdag

Maandag 28 februari t.e.m. vrijdag 4 maart 2022

Krokusvakantie

Maandag 4 april t.e.m. maandag 18 april 2022

Paasvakantie

Donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei 2022

Feest O.-L.-Heer Hemelvaart

Donderdag 30 juni 2020

Begin van de vakantie

Op 12 november en 31 januari wordt er GEEN OPVANG op school voorzien.

Organisatie in onze basisschool 2021-2022
KLEUTERSCHOOL
Directeur : Ann Van den Daele/Delphine Colpaert
Kaketoes /Ara’s - Peuterklas/eerste kleuterklas :juf Karen Vermeers en juf Nancy De Regge in Coteaching
Parkieten- Menggroep kleuter 2+1 : juf Inge Boone
Kolibries- Menggroep kleuter 2+1: juf Tine Vanhoucke
Uiltjes - Kleuterklas 3A : juf Kathleen De Vuyst
Struisvogels - Kleuterklas 3B: juf Joke Van Cauwenberghe + juf Emelie Bruyneel (Juf Emelie is zwanger en
gaat in moederschapsbescherming. Zij wordt vervangen door juf Tiffany De Smaele)
Kleutergym: juf Sigrid Baudet vervangen door Kaat Van den Borre
Kinderverzorgster : juf Isabelle Van Cauwenberghe
Zorgcoördinator : juf Patricia Roets
Zorgleerkracht : juf Patricia Roets en juf Tiffany De Smaele
Juf Ingrid Berghen

LAGERE SCHOOL
Kanarieklas : juf Katrien De Bruycker
Vinkenklas: juf Ann De Smedt

Toekanklas : juf Evelien Temmerman
Pauwenklas: juf Lien De Ridder
Lijsterklas : juf Ingrid De Blander
Flamingoklas : juf Debby Van Wassenhove
Pinguïnklas: juf Muriel Van de Voorde
Koolmezenklas: juf Sofie Danneels
Pimpelmezenklas : juf Silke Verschaffel
Valkenklas : juf Emma Van Essche
Ooievaarsklas : juf Naomi De Buyzerie
Zwaluwenklas : juf Veerle Dekeyser
Zorgco : Patricia Roets
Zorgjuf: juf Patricia Roets - juf Ingrid Berghen – juf Tiffany De smaele
Gymleerkracht: juf Terry Delmulle + Robin Maes + Michiel Dhondt
ICT-coördinator : Mark Van Caeneghem
ICT- pedagogisch : Sofie Danneels/Inge Boone
Schoolsecretariaat: Marleen De Kerpel
Lerarenplatform : Emmeline Scheire
Aanvangsbegeleider : Patricia Roets

Aanpassingen prijzen in schoolreglement –
schooljaar 2021-2022
Prijzen binnen onze Visitatieschool
Scherpe maximumfactuur: leeruitstappen, cultuuruitstappen,…
●
●

Voor alle kleuters :
Voor alle lagere schoolkinderen :

45 euro
90 euro

Minder scherpe maximumfactuur: extra-muros-activiteiten : max € 450
-

boerderijklassen 1ste en 2de leerjaar: € 130 ( tweejaarlijks)
bio- en muzoklassen 3de en 4de leerjaar : € 135(tweejaarlijks)
sportklassen 5de en 6de leerjaar: € 185 (tweejaarlijks)

Hoeveel kost wat?

-

gymkledij: broekje: € 10, t-shirt: € 10
zwemmen: gratis
busvervoer zwemmen: € 1,90 (gratis voor klas 4)

U kunt vrij intekenen op:
●

maaltijden: warme maaltijd kleuter: € 2,70 (drank inbegrepen)
●
warme maaltijd lager: € 3,30 (drank inbegrepen)
●
Drankjes bij de boterhammenlunch: water of soep: € 0,45
●
middagtoezicht : € 0,80*
●
voorschools toezicht: € 0,80* per begonnen half uur
●
naschools toezicht: € 0,80* per begonnen half uur
●
opvang op vrije dagen: halve dag: 1ste kind € 12* - 2de kind € 8,50*- 3de kind € 7*//
ganse dag: 1ste kind € 20* - 2de kind € 17,50* - 3de kind € 15*. Een dag rekenen we aan vanaf
13:30.
●
opvang op woensdag: van 12.00 uur tot 13.00 uur : €0.80*
van 13.00 uur tot 13.30 uur : €0.80*
van 13.30 uur tot 14.00 uur : € 8
De opvang op woensdag stopt om 14.00 uur. Naargelang de vraag naar opvang kan dot
gewijzigd worden.
De prijzen met een * zijn fiscaal aftrekbaar. Wij bezorgen een fiscaal attest.
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