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                                                Schooljaar 2022-2023 
                                                        Belangrijke informatie. 
                                                        Lees zeker ook de infobrochure door en bewaar alle inlichtingen. 

 
 
 
 
 

Infobericht 1: Eerste oudercontact. 
 
 

Beste ouders, 
 

Een goed contact tussen leerkrachten en ouders is van essentieel belang voor de goede opvolging van de 
mogelijkheden van een kind. Bij het begin van dit schooljaar lichten we jullie dan ook met plezier onze 
klas- en schoolwerking toe en voorzien we voldoende tijd om vragen van ouders te beantwoorden. 
Gezamenlijk opvoeden vraagt immers de beste communicatie en wederzijdse inspanningen om tot een 
gelijkgerichte focus te komen. 
Wij nodigen alle ouders dan ook graag uit op ons 1ste oudercontact van het nieuwe schooljaar dat doorgaat 
op dinsdag 6 september 2022 te 19 uur in de klas van je kind. 

 
 
Infobericht 2: Maak jij mee het verschil vanaf vandaag? 
 
 

Beste ouder, 
 

Wat fijn!  
Je schonk ons het vertrouwen om met je kind(eren) het leerproces tijdens de basisschool te doorlopen. 
Je koos waarschijnlijk ook bewust voor de sterke troeven van het Nederlandstalig onderwijs omdat je 
wenst dat je kind(eren) tweetalig wordt (worden). 
Frans leren in de thuisomgeving en Nederlands op school is hierbij misschien ook jouw visie. 
Nu, een degelijke beheersing van de onderwijstaal is essentieel voor al wie fraaie leerprestaties, mooie 
resultaten en keurig mondeling taalgebruik nastreeft.  
Ben jij hier ook van overtuigd dan doen we dringend een beroep op jou! 
In onze school is Nederlands de les- en omgangstaal, dat weet iedereen.  
Toch beseffen te weinig ouders dat zij de taalontwikkeling van al onze schoolkinderen positief kunnen 
beïnvloeden door zelf het goede voorbeeld te geven op de speelplaats, aan de schoolpoort, tijdens feesten 
en bij elk ander samenzijn in schoolverband.  
Maar niet getreurd... 
 

Jij kan vanaf vandaag echt het verschil maken! 
 

• Jij kan vanaf vandaag het verschil maken door de taalafspraken van onze school goed na te leven en 
anderen hierop te wijzen. 

• Jij kan vanaf vandaag het verschil maken door andere ouders te stimuleren om Nederlands te durven 
spreken. Zeker wanneer jij het Nederlands goed beheerst kunnen anderen immers ontzettend veel van jou 
leren. Een praatje aan de schoolpoort is een ideaal oefenmoment! 

• Jij kan vanaf vandaag het verschil maken door je eigen kind(eren) gemotiveerd te houden. 
 

Samen kunnen we bouwen aan de stevige taalbasis waar iedereen beter van wordt. 
Samen kunnen we de schoolresultaten van onze leerlingen een boost geven. 
Hopelijk ben jij bereid mee het verschil te maken! 
Wij rekenen er alvast op. 
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Infobericht 3: Gebruik van de parking. 
 
Beste ouders, 
 

Vanaf 1 september is de parking tegenover de school weer toegankelijk voor ouders die hun kinderen op 
school afzetten en ophalen.  
De aanzienlijke huurprijs wordt ook dit jaar door het schoolbestuur gedragen. Als tegenprestatie rekenen 
wij er echter op dat iedereen zich volkomen houdt aan alle onderstaande afspraken. 
Weet dat de parking is uitgerust met een camerasysteem dat alle bewegingen registreert.  
 
Afspraken: 
- Enkel personen die hun kind afzetten of ophalen in de school/kinderdagverblijf hebben toegang tot de 
parking. Behalve op woensdag blijft de parking tussen 9.30 uur en 15.30 uur gesloten. 
- Elke verplaatsing op het parkeerterrein gebeurt stapvoets. 
- Parkeren gebeurt enkel binnen de afgelijnde plekken. 
- De kerkfabriek kan niet verantwoordelijk worden gesteld bij een geschil of incident tussen bestuurders. 
- Wie schade aanbrengt zal verantwoordelijk gesteld worden voor de kosten die voortvloeien uit de 
reparatie door een gespecialiseerde firma. Elke vorm van schade wordt meteen gemeld bij de 
schooldirectie. 

 
 
Infobericht 4: Wat te doen bij luizenalarm? 

 

Beste ouders, 
 

Het is belangrijk de krachten te bundelen om een eventuele luizenplaag aan te pakken. Luizen verspreiden 
zich immers heel snel in de scholen omdat kinderen bij het spelen in nauw contact komen met elkaar.  
Hoofdluizen komen voor in alle milieus. Er is dus echt geen reden tot schaamte als je ze aantreft. Verzwijg 
de vondst niet zodat we meteen maatregelen kunnen treffen tegen deze ongenode gasten. 
Om alle ouders tegelijk op de hoogte te brengen van een luizenplaag in de klas, gebruiken wij een duidelijk 
communicatie-instrument. In de klasagenda of het schriftje van je kind wordt, indien nodig, een 
LUIZENALARM-sticker gekleefd. 

Deze LUIZENALARM-sticker dient om alle ouders op de hoogte te brengen  dat er 
luizen gesignaleerd zijn in de klas.  
 

Wat te doen als je de sticker in de klasagenda vindt? 
 

1. Handel snel: onderzoek iedereen van het gezin grondig  en behandel de haren 
diezelfde dag indien nodig. Best kan je droog haar grondig kammen om de 
besmetting te ontdekken.                                                                                  
2. Vink het hokje van de sticker aan als je het hoofd van je kind gecontroleerd en, 
indien nodig, behandeld hebt. Zo is de juf of de meester op de hoogte.             

3. Ontsmet de omgeving: was het beddengoed op 60°, stofzuig het huis en de auto grondig en gooi de 
stofopvangzak meteen weg.   
 

Zijn de luizen na 14 dagen nog niet weg? Vraag dan snel raad aan je huisarts of je apotheker.                                          
 

Geen luizen? 
 

Als je geen luizen gevonden hebt, is het toch belangrijk het hoofd van je kind(eren) gedurende een maand 
elke week te controleren om een eventuele luizenplaag onder controle te houden. 
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Infobericht 5: De maandrekening 
 

Beste ouders, 
 

In dit mapje vind je de eerste betalingsenvelop van dit schooljaar. 
Maandelijks krijgt elk kind er eentje mee. 
Graag herinneren wij je aan de 2 betalingsmogelijkheden.  
 

1. Je kan het verschuldigde bedrag in de omslag steken en deze in de klasagenda of het schriftje van 
je kind vastnieten. De leerkracht zal hem hier zeker vinden.  
Een omslag met geld dien je vanzelfsprekend zorgvuldig dicht te plakken. 

2. Je kan de te betalen som tijdig storten op het rekeningnummer BE14744013317483 .  
De lege, ingevulde, envelop steek je samen met het  stortingsbewijs meteen in de schoolagenda of 
het schriftje van je kind. 
 

Welke betalingsvorm je ook kiest: je merkt dat de betalingsomslag steeds ingevuld terug naar de school 
dient meegegeven te worden zodat wij duidelijk weten waar je voor betaald hebt. 
 

Hoe invullen? Wat betalen? 
✓ Wat met fluo aangestipt is is zeker voor jouw kind van toepassing. 
✓ Bijkomend noteer je in de laatste kolom het bedrag van de diensten waarvoor je extra wil 
                inschrijven. 
✓ Onderaan maak je zelf het totaal.  
✓ Nu kan je de betaling doen.  

Hoewel wij op een tijdige betaling aandringen kan een moeilijk financieel moment met de directeur, op 
discrete wijze, besproken worden. We vinden vast een oplossing. 

 
 
Infobericht 6: Zwemgroepen en zwemdata voor de kinderen van de lagere school. 
 

Zwemlessen zijn in onze school een vast onderdeel van de lessen lichamelijke opvoeding, ze zijn dus niet 
vrijblijvend. Enkel met een doktersbriefje, of met toestemming van de directeur, kan je kind een zwemles 
overslaan. De eindtermen vermelden immers dat de kinderen op het einde van het 6de leerjaar moeten 
kunnen zwemmen en…dat vereist oefening! 
Wie zijn of haar zwempak vergeet kan er eentje huren op school. 

 
 Groep 1 – L4, L5 en L6 Groep 2 – L1, L2 en L3 

  

Vrijdag 9 september 2022 Vrijdag 16 september 
2022 Vrijdag 23 september 

2022 
Vrijdag 30 september 
2022 Vrijdag 7 oktober 2022 Vrijdag 14 oktober 2022 

Vrijdag 21 oktober 2022 Vrijdag 28 oktober 2022 

Vrijdag 18 november 2022 Vrijdag 25 november 2022 

Vrijdag 2 december 2022 Vrijdag 9 december 2022 

Vrijdag 10 februari 2023 Vrijdag 17 februari 2023 

Vrijdag 3 maart 2023 Vrijdag 10 maart 2023 

Vrijdag 17 maart 2023 Vrijdag 24 maart 2023 

Vrijdag 21 april 2023 Vrijdag 28 april 2023 

Vrijdag 5 mei 2023 Vrijdag 26 mei 2023 

Vrijdag 02 juni 2023 Vrijdag 9 juni 2023 

Vrijdag 16 juni 2023 Vrijdag 23 juni 2023 
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Infobericht 7: Reservekledij voor de kleuters is steeds welkom. 
 
Beste ouders, 
 

Soms gebeuren er wel ‘ongelukjes’ in onze kleuterklassen en dan is het fijn wanneer we ondergoed en 
sokken bij de hand hebben om jullie kindjes te verschonen.  Onze logische huisregel zegt dat geleende 
schoolkleertjes, netjes gewassen en zo snel mogelijk, terug ingeleverd dienen te worden. Toch merken we 
dat dit al te vaak niet gebeurt waardoor de kleuterjuffen regelmatig in ‘onderbroekjesnood’ verkeren.  
En dat is niet leuk… 
 

Daarom deze oproep: 
Heb je thuis nog kleuterondergoed of kleutersokken, te klein voor je kind(eren) maar nog degelijk en goed 
bruikbaar, dan kan je ons hiermee een héél groot plezier doen.  
Inleveren kan het hele jaar door! 
 
Hartelijk dank in naam van de kleuterjuffen. 

 
 
Infobericht 8: Ouderparticipatie. 
 

Beste ouders, 
 

Degelijk onderwijs geven aan alle kinderen is onze hoofdbekommernis. 
Dit kan niet zonder het creëren van een veilige leef- en leeromgeving en het aanbieden van het juiste 
didactische materiaal. Onze financiële middelen weldoordacht en creatief gebruiken, en waar mogelijk 
wat aanvullen, schept dan ook de juiste ruimte voor vernieuwing.  
Je begrijpt het: een geslaagd schoolfeest en wat ouderhulp links en rechts zijn voor ons van onschatbare 
waarde en zorgen voor een vlotte uitvoering van onze plannen. 
Jaarlijks peilen wij naar ouderparticipatie. Ook dit jaar kan je jezelf kenbaar maken. 
Bezorg ons onderstaand strookje of geef ons een seintje. Wij nemen graag contact met je op. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Papa / mama van …………………………………………………………………….. uit de………………………………….klas 
 
 
O Ik wil graag klasactiviteiten, uitstapjes of schoolreizen mee-begeleiden als ik dit goed op tijd weet. 
 
O Ik wil een handje toesteken tijdens feesten als er personeel te kort is. Contacteer mij wel tijdig. 
 
O Ik wil een handje toesteken tijdens de kleine onderhoudswerken in juli en augustus als ik thuis ben. 
Contacteer mij tijdig. 
 
O Ik heb een voorstel dat jullie misschien wel interesseert, namelijk: …………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
          …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
          …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
          …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

                                                                    Wij zijn onze vrijwilligers en helpende handen ontzettend dankbaar.  
Zij zorgen voor een enorme meerwaarde. 


