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Jaarthema 2022- 2023: aBOEKadabra – de magie van lezen
‘aBOEKadabra’, zo luidt ons nieuwe jaarthema. Met dit jaarthema willen we kinderen
betoveren met de magie van lezen. Door verschillende activiteiten, peertutoring,
kwartierlezen… zetten we in op het verhogen van het leesbegrip en leesplezier. Begrijpend
lezen is van tel bij vele vakken maar ook in het dagelijkse leven: spelregels, een recept, een
handleiding om de werking van een apparaat te leren kennen… Tijdens onze pedagogische
studiedagen professionaliseren we ons in het leesbegrip, dat al start in de kleuterklas. Met het
hele team zijn we alvast betoverd en kijken we uit naar dit magische schooljaar.

Schoolorganisatie schooljaar 2022-2023
Vrije dagen schooljaar 2022-2023 (De schoolkalender is terug te vinden op de website)
Woensdag 21 september 2022

Pedagogische studiedag

maandag 3 oktober 2022

Lokale verlofdag

Maandag 31 oktober t.e.m. vrijdag 4 november 2022

Herfstvakantie

Vrijdag 11 november 2022

Feest van Wapenstilstand

Woensdag 23 november 2022

Pedagogische studiedag

Maandag 26 december 2022 t.e.m. vrijdag 6 januari 2023

Kerstvakantie

Vrijdag 3 februari 2023

Lokale verlofdag

Maandag 20 februari t.e.m. vrijdag 24 februari 2023

Krokusvakantie

Maandag 3 april t.e.m. zondag 14 april 2023

Paasvakantie

Woensdag 17 mei 2023

Pedagogische studiedag

Donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei 2023

Feest O.-L.-H. Hemelvaart

Maandag 29 mei 2023

Pinkstermaandag

Zaterdag 1 juli 2023

Begin van de vakantie

Op 3 oktober en 3 februari wordt er GEEN OPVANG op school voorzien.

Organisatie in onze basisschool 2022-2023
KLEUTERSCHOOL
Directeur : Delphine Colpaert
Kaketoes /Ara’s - Peuterklas/eerste kleuterklas: juf Karen Vermeers en juf Nancy De Regge in Coteaching
Kolibries- Eerste kleuterklas: juf Tine Vanhoucke en juf Emmeline Scheire
Parkieten- Menggroep kleuter 2+1 : juf Inge Boone
Uiltjes – Menggroep kleuter 3+2A : juf Kathleen De Vuyst
Struisvogels – Menggroep kleuter 3+2B: juf Emelie Bruyneel
Kleutergym: juf Sigrid Baudet (interim: juf Lies Dierickx)
Kinderverzorgster : juf Isabelle Van Cauwenberghe en juf Luna Vanlerberghe
Zorgcoördinator : juf Patricia Roets
Zorgleerkracht : juf Emmeline Scheire
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 en juf Naomi West
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 Emmeline Scheire – juf Naomi West – juf Patricia Roets
Gymleerkracht: juf Terry Delmulle + Robin Maes
ICT-coördinator : Mark Van Caeneghem
ICT- pedagogisch : Sofie Danneels/Inge Boone
Schoolsecretariaat: Marleen De Kerpel/Marieke Mingneau
Lerarenplatform : juf Naomi West
Aanvangsbegeleider : Patricia Roets
Beleidsondersteuner: Patricia Roets

Schooluren
Elke ochtend starten we om 8.30u. Wie later is, komt binnen langs het bureau. We
begeleiden de kinderen dan naar de klas. Bedankt om tijdig op school te zijn.
’s Middags eindigt de school om 11.45u. De kinderen komen naar buiten om de
rijen te vormen, om 11.50u gaat de tweede bel en kunnen de rijen vertrekken.
Vanaf 13.00u kunnen de kinderen terug naar school komen.
’s Avonds eindigt de school om 16.00u op maandag en om 15.35u op dinsdag,
donderdag en vrijdag. Bij het eerste belsignaal komen de kinderen naar de speelplaats en vormen rijen.
Bij het tweede belsignaal (16.05u/15.40u) vertrekken de rijen.
De ochtendopvang start om 7.10u, de avondopvang eindigt om 18.00u.

Gewijzigde verkeerssituatie
Sinds deze zomer zijn een aantal verkeerswijzigingen doorgevoerd in Bottelare en de
schoolomgeving. We geven hieronder een kort overzicht.
De weg naar school is
een fietsstraat, dit
zowel aan de
voorzijde van de
school, als aan de
ingang achteraan.

In de straten richting de
achterzijde van de school
is er eenrichtingsverkeer
ingevoerd. Let op ook
voor het gewijzigde
parkeerbeleid in deze
straten.

De kiss & ride is
enkel bereikbaar
via de Stas de
Richellelaan. Je
kan hier niet meer
richting
Dorpsstraat rijden.

Ouders hebben de keuze of ze hun kinderen vooraan of achteraan afhalen. We geven wel
steeds voorrang aan de rijen die de school verlaten. Achteraan zal de fietsenrij eerst de school
verlaten, nadien kunnen de ouders/verzorgers/opvoeders binnen op school. Vooraan zal de
dorpsrij eerst vertrekken en de kinderen die vooraan worden afgehaald. Pas nadien kunnen
ouders de school betreden. De betalende opvang start op maandag om 16:15, op woensdag om
12:00 en de andere dagen om 16:00. Dit geeft ruimte om gespreid de kinderen te komen halen.

Aanpassingen prijzen in schoolreglement –
schooljaar 2022-2023
Zoals vorig jaar vermeld, wijzigen een aantal prijzen. Hieronder vindt u nogmaals het overzicht.
Prijzen binnen onze Visitatieschool
Scherpe maximumfactuur: leeruitstappen, cultuuruitstappen,…
●
Voor alle kleuters :
45 euro
●
Voor alle lagere schoolkinderen :
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: € 3,15 (drank inbegrepen)
warme maaltijd lager: € 3,75 (drank inbegrepen)
●
Drankjes bij de boterhammenlunch: water of soep: € 0,55
●
middagtoezicht : € 1,20*
●
voorschools/naschools toezicht: € 1* per begonnen half uur
●
toezicht op woensdag: € 1* 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.
●

De opvang op woensdag stopt om 14.00 uur. Voor wie nood heeft aan langere opvang, werken
we samen met de Vlerkopvang.
De prijzen met een * zijn fiscaal aftrekbaar. Wij bezorgen een fiscaal attest.

Traktaties
Elke verjaardag op school wordt gevierd in de klas. Zoals in
het schoolreglement vermeld staat, wordt er geen snoep
toegelaten als traktatie. We kiezen voor één traktatie, een
koek, cake of drankje. Bij twijfel kan je zeker de klasjuf
vooraf eens bevragen. Een klascadeau kan zeker ook als
traktatie, tips hiervoor zijn steeds te verkrijgen bij de
klasjuf. Een traktatie is zeker geen verplichting, het wordt
sowieso een groots feest voor elke jarige op onze school!

Zwemmen & gym
Donderdag 1 september starten de eerste gymlessen en op vrijdag 2
september trekken we de eerste keer naar het zwembad. Let op: de
Struisvogels, Uiltjes en Kanaries moeten om 8.20u op school aanwezig
zijn, zij vertrekken immers wat vroeger om tijdig in het zwembad te
zijn.

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

